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School

THE ORME SCHOOL
PHOENIX
Sân bay gần nhất: PHX

Mayer, AZ
VỊ TRÍ:

• Dân số: 43,000 người
• Tọa lạc cách Phoenix 1 giờ về phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Nóng và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát mẻ và khô

ĐIỀU KIỆN:

ĐIỂM NỔI BẬT

• Chương trình học cưỡi ngựa nổi tiếng với
nông trại lên tới 26,000 mẫu
• Chương trình “Từ nông trại tới bàn ăn”
• Trải nghiệm thực hành sau khi tốt nghiệp

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Giới hạn đăng ký: KHÔNG
• SLEP tối thiểu: Không yêu cầu
• TOEFL tối thiểu: Yêu cầu; Không quy định
mức tối thiểu
• ELTiS tối thiểu: Không yêu cầu

• Bậc học: Từ lớp 6-12, sau khi tốt nghiệp
trung học.
• Sĩ số toàn trường: 138 học sinh
• Sĩ số bậc trung học: 132 học sinh
• Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:3
• Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
• Tôn giáo: KHÔNG

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Trái ngược với hình ảnh các lớp học với sĩ số học sinh nhỏ nhằm tập trung chuẩn bị kiến thức, kĩ
năng cho chương trình cao đẳng, đại học, trường sở hữu một diện tích đất rất lớn làm nông trại, gần
với các triền núi, tạo cho học sinh một phong cách sống rất năng động. Những năm gần đây, trường
đã lắp đặt các cơ sở vật chất cho những khu trồng cây ăn quả, vườn cây và vườn nho nhằm phục vụ
cho chương trình tự sản xuất thực phẩm bền vững.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khu học xá của The Orme School có diện tích rộng 300 mẫu, là một phần của mảnh đất rộng tới hơn
26,000 mẫu. Nơi đây gồm có ký túc xá, cơ sở vật chất thể thao, trường đua ngựa và làn đường xe
đạp dài 100 dặm. Các bạn học sinh có thể sử dụng trung tâm y tế 24/24h, nhà hàng độc đáo trong
khuôn viên trường, và các công trình khác như trạm thiên văn và nhà kính.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT

Ngoài các môn thể thao truyền thống như bóng bầu dục, bóng mềm và tennis, vị trí của The Orme
School giúp học sinh có thể đăng ký học cưỡi ngựa - chương trình thế mạnh của trường.
Chương trình nghệ thuật đa dạng của trường cung cấp các khóa học cổ điển như ban nhạc và niên
giám cũng như nhiều lựa chọn độc đáo hơn, như lớp lãnh đạo ngoài trời. Học sinh cũng có thể trở
thành một phần của Lễ hội Nghệ thuật tổ chức hàng năm.

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

Trường Orme đã giành chức vô địch của bang trong môn bơi lội, chạy việt dã, điền kinh, tennis và
cờ vua. Đội tuyển Toán học đã có một mùa giải bất bại 2017-18 và đội tuyển thi Quiz Bowl đã dành
được lời mời tham gia giải đấu toàn nước Mỹ.

KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỌC SINH

Ký túc xá của trường bao gồm các học sinh quốc tế, cũng như học sinh bản xứ, giúp các bạn có thể
tham gia vào rất nhiều hoạt động như chơi Frisbee vào tối thứ Sáu, ngắm sao trên các đỉnh núi tại
cao nguyên có Thời tiết sa mạc. Ký túc xá cho học sinh quốc tế mới của trường sẽ đi vào hoạt động
từ kỳ Mùa thu 2018.
Tỷ lệ được nhận vào Đại học: 100%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: American University, Arizona State University, Art Institute of Pittsburgh, Auburn University, Augustana College, Beacon College, Bethany College, Boston
University, Brigham Young University, California State University at Fullerton, Catholic University of
America, Central Arizona College, Chapman University, Clark University, Colorado Mountain College
- Summit, Colorado State University, Columbia University, Cornell University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải thích BC,
Văn học Anh, Ngôn ngữ Anh, Văn hóa và
ngôn ngữ Tây Ban Nha, Văn hóa và Văn học
Tây Ban Nha, Chính phủ Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật 2D, Nghệ thuật 3D,
Nghệ thuật nấu ăn, Sáng tác âm nhạc điện
tử, Thiết kế đồ họa, Guitar, Nhiếp ảnh
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục,
Đánh Gôn, Cưỡi ngựa, Nghệ thuật cưỡi
ngựa, Bơi lội và Tập nâng tạ
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh Gôn, Cưỡi
ngựa, Bóng đá, Tennis, Điền kinh, Bóng
chuyền
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh Gôn, Cưỡi
ngựa, Bơi lội, Bóng chuyền, Tập tạ
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Đánh Gôn, Cưỡi ngựa, Bóng
đá, Bóng mềm, Tennis, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Nghệ thuật, Đội
tuyển cở vua, CLB lập trình, Kịch nghệ, Kỹ
thuật, Cưỡi ngựa, Câu cá, Làm vườn, CLB
thám hiểm, Vấn đáp, CLB chế tạo Robot,
Ban nhạc Rock, Trượt tuyết, Kỉ yếu, Tín chỉ
bậc cao đẳng, đại học được tính từ các hoạt
động tình nguyện và vân hóa
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Trung
cấp và Nâng cao
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