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Glendale, AZ
VỊ TRÍ:

• Dân số: 226,000 người
• Cách Phoenix 30 phút lái xe về hướng
tây bắc
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Nóng và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chấp nhận từ lớp 8-12
SLEP tối thiểu: 45
TOEFL tối thiểu: 50
ELTiS tối thiểu: 206

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Phòng thí nghiệm STEM hoàn toàn mới
• Giải vô địch khu vực bóng chày nam 2018
• Chương trình khí tượng đặc trưng trên
đài truyền hình GMAZ

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•
•

Lớp: Mẫu giáo - Lớp 12
Tổng số học sinh toàn trường: 840
Học sinh Trung học phổ thông: 200
Tỷ lệ giáo viên/học sinh: 1:20
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo
Cấp bằng tú tài sau một năm: CÓ; Học
sinh đã tốt nghiệp khi đăng kí học sẽ
không được cấp bằng tú tài sau một năm

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Trường tư thục Joy Christian School tại Mỹ nhận học sinh quốc tế từ lớp 8 đến lớp 12.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên rộng 88 mẫu Anh có các tiện nghi hiện đại như sân thể thao, phòng thí nghiệm, phòng piano và trung tâm nghệ thuật biểu diễn với thiết bị nghe nhìn hiện đại.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Là một trong số những chương trình bóng rổ hàng đầu tại Hoa Kỳ, các đội nhóm thể thao
tại trường Joy Christian giành được nhiều giải vô địch.
Joy Christian cung cấp các khóa học nghệ thuật tại phòng piano, ban nhạc, guitar, đội
khiêu vũ, kịch và sân khấu, lớp học nhạc cụ.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Joy Christian School được công nhận nằm trong “Top 10 trường tư thục hàng đầu của
bang Arizona”.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thành phố Glendale tọa lạc ở gần trung tâm thành phố Phoenix. Học sinh quốc tế có thể
tham gia nhiều hoạt động giải trí thú vị như công viên, trung tâm mua sắm, nhà hàng,
và hoạt động ngoài trời.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 99%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Arizona Christian University, Arizona State Uni-

versity, Azusa Pacific University, Baylor University, Colorado Christian University, Concordia University, George Mason University, Grand Canyon University, James Madison
University, Midwestern University, North Arizona University, Oregon State University,
Pacific Lutheran University, Trine University, University at Buffalo, University of Arizona,
University of Colorado Boulder, University of Colorado, University of Nebraska, University of Vermont

62

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, Tiếng Tây
Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giải tích, Ngôn
ngữ và tác phẩm Anh, Văn học và Tác phẩm
Anh, Thống kê, So sánh nguyên tắc hoạt
động của chính quyền và chính trị thế giới,
Địa lý nhân văn, Kinh tế học vĩ mô, Chính
phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ (chỉ học
trực tuyến)
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Đồng diễn khiêu
vũ, Kiến thức cơ bản về khiêu vũ, Đồng diễn
khiêu vũ biểu diễn, Nhiếp ảnh, Piano, Mỹ
thuật, Chuẩn bị Portfolio dạng 2D, Sân khấu,
Ban nhạc nguyện ca
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh Gôn, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Hoạt náo, Chạy việt dã, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Hoạt náo, Bóng đá
Mùa xuân: Đánh Gôn, Bóng mềm, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Học viện bóng rổ,
Cờ vua, Dàn hợp xướng, Đội vũ đạo, Giáo
dục sức khỏe tương lai (HOSA), Bài học âm
nhạc, Hội nghệ thuật quốc gia, Hiệp hội
danh dự quốc gia, Hiệp hội danh dự quốc
gia Tây Ban Nha, Ban nhạc gõ, Piano, Chính
phủ học sinh, Đội bơi, Nhà hát, Ban nhạc
nguyện ca
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ
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