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RANCHO SOLANO
PREPARATORY SCHOOL
PHOENIX
Sân bay gần nhất: PHX

Scottsdale, AZ
•
•
•
•
•

Dân số: 247,000
Cách 30 phút về phía Đông của Phoenix
Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Nóng và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng kí: Từ lớp 8-12; Chấp nhận
IELTS hoặc OOPT
• SLEP tối thiểu: Không yêu cầu
• TOEFL tối thiểu: 60
• ELTiS tối thiểu: Chấp nhận, Không quy
định mức tối thiểu

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Xếp hạng A+ trên Niche.com
• Các khóa học IB và cấp bằng IB
• Chương trình truyền thông mở rộng,
phòng nghỉ dành cho diễn viên

ĐIỂM NỔI BẬT:
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Từ lớp 6-12
Sĩ số toàn trường: 600
Sĩ số bậc trung học: 94
Tỷ lệ giáo viên/học sinh: 1:6
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Không

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Rancho Solano Preparatory là trường tư thục nội trú hàng đầu ở Arizona, chi cách trung
tâm thành phố Phoenix 30 phút lái xe. Các lớp học được thiết kế để tăng tính tương tác,
học sinh có thể ngồi thành nhóm nhỏ để thảo luận và được các thầy cô giáo hướng dẫn
tận tình.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Rancho Solano Preparatory là một trong những trường có cơ sở vật chất mới và hiện đại
nhất trên toàn nước Mỹ. Cơ sở trang thiết bị thể thao được thiết kế với sân bóng rổ tiêu
chuẩn, phòng thể hình, sân bóng và nhiều sân tập khác.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các môn thể thao phổ biến tại Rancho Solano Preparatory bao gồm bóng vợt và bóng rổ
(dành cho nam và nữ) và bóng chuyền (dành cho nữ).
Học sinh trong trường thường xuyên tham gia biểu diễn trong các lễ hội, đại hội âm nhạc
và các cuộc thi - đây là một phần của chương trình liên quan đến nghệ thuật. Racho Solano cung cấp những khóa học riêng biệt như Nghệ thuật và Văn hóa Toàn cầu và Thiết
kế nhân vật hoạt hình.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Rancho Solano Preparatory là trường tư thục duy nhất trong khu vực ngoại ô thành phố
Phoenix được phép giảng dạy chương trình IB.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Mỗi phòng ở trong ký túc có thể gồm từ 2 - 4 bạn tùy vào diện tích phòng và ký túc xá
sẽ gồm có phòng thể hình, phòng giặt, và đầy đủ tiện ích như nhà bếp, tivi và Internet.
Tỉ lệ được đại học chấp nhận: 100%
Danh sách các trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Baylor University, Boston University, Brown University,
Colorado State University, Cornell University, DePaul University, Harvard University, Miami University, New
York University, Northeastern University, Pennsylvania State University, Pepperdine University, Princeton
University, Purdue University, Rhode Island School of Design, School of the Art Institute of Chicago, Stony
Brook University, Temple University, George Washington University, University of Arizona, University of
California – Berkeley, University of California – Davis, University of California – Los Angeles, University
of California – San Diego, University of California – Santa Barbara, University of Chicago, University of
Pennsylvania, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp,
tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao: Giảng dạy các
môn học trong chương trình Bằng Tú tài
Quốc tế (IB) thay vì các môn học nâng cao
AP. Học sinh lớp 12 có thể tham gia các kỳ
thi Nâng cao AP vào cuối năm học
Nghệ thuật: Dàn nhạc thính phòng, Thiết
kế nhân vật hoạt hình, Dàn hợp xướng nhà
hát, Dàn đồng ca, Khiêu vũ, Phim, Nghệ
thuật và Văn hóa toàn cầu, Guitar cao
cấp, Ban nhạc trung cấp, Guitar trung cấp,
Nghệ thuật truyền thông trung cấp, Nghệ
thuật truyền thông cao cấp, Âm nhạc, Giao
hưởng thính phòng trung cấp, Xưởng nghệ
thuật, Dàn nhạc giao hưởng, Nghệ thuật
thị giác, Kỷ yếu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục cướp
cờ, Đánh Gôn, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Chạy việt dã, Tennis
Mùa xuân: Bóng rổ, Đánh Gôn, Bóng vợt,
Bóng đá, Tennis
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh Gôn, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Chạy việt dã, Bóng đá,
Tennis
Mùa xuân: Bóng rổ, Đánh Gôn, Bóng vợt,
Bóng chuyền, Bóng đá, Tennis
Hoạt động ngoại khóa: CLB Máy tính, Kịch
nghệ, CLB Kinh doanh, Ban nhạc rock, CLB
Gia sư, CLB Toán học, Hội danh dự nghệ
thuật quốc gia, Hội danh dự quốc gia, Báo
chí, Ban nhạc cổ vũ vui nhộn, CLB Vật lý, Dự
bị Y khoa, Hội chợ Khoa học, Quản lý thể
thao, Hội đồng học sinh
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

w w w. sc o t t s d a le a z .gov / www. ra nch o sola no.c o m

109

* Tất cả các khóa học và tùy chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

VỊ TRÍ:

