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Gilbert, AZ
• Dân số: 210,000 người
• Cách hướng Đông thành phố Phoenix
30 phút lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Nóng và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không
SLEP tối thiểu: Từ 48
TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
ELTiS tối thiểu: Từ 211

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Đạt danh hiệu Ruy băng xanh (Blue Ribbon)
của bang Arizona
• Đạt Huy chương Bạc do US News và World
Report trao tặng
• Chương trình khiêu vũ và du lịch thành công

HỌC THUẬT:

• Bậc học: 9-12
• Tổng số học sinh trong các trường: Khoảng
1,700
• Tỷ lệ giáo viên/học sinh: 1:21
• Cấp bằng tú tài: KHÔNG
• Chọn trường trung học ở quận? KHÔNG
• Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 2

GIỚI THIỆU VỀ QUẬN TRƯỜNG
Quận trường Higley Unified có chương trình đào tạo toàn diện, chặt chẽ bao gồm các
lĩnh vực như âm nhạc, nghệ thuật, ngôn ngữ, giáo dục thể chất và công nghệ. Trường có
chương trình giảng dạy nhiều môn nâng cao (AP), các môn danh dự, nhóm ngành STEM
(khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) song song định hướng nghề nghiệp. Quận
trường đã hợp tác với ba trường đại học ở bang Arizona.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Tất cả các trường thành viên đều có sân chơi thể thao, nhà hát và phòng thí nghiệm.
Một số trường còn có phòng thu âm và phòng nghiên cứu chuyên ngành kỹ thuật đối với
chương trình nâng cao.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế từ lớp 9-11 được khuyến khích tham gia các đội tuyển đội tuyển thể
thao thi đấu liên trường (Junior Varsity) danh tiếng của trường, như đội bóng chày và
đội cổ vũ.
Higley cung cấp nhiều môn tự chọn và ngoại khóa với mong muốn mang đến một trải
nghiệm trung học Mỹ đích thực cho học sinh, đặc biệt là chương trình âm nhạc từng
đoạt giải thưởng của khu vực.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Sở Giáo dục bang Arizona xếp hang trường vào top 3 trường Trung Học tốt nhất bang
Arizona (A+), và một trường thành viên có tên trong danh sách “Những trường trung học
cạnh tranh nhất nước Mỹ” theo báo Washington Post.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Theo CNN/ Tạp chí tài chính Money, thành phố Gilbert được đánh giá là một trong những
nơi đáng sinh sống và học tập nhất tại Mỹ. Thời tiết nắng quanh năm. Học sinh có thể dễ
dàng đi đến nhiều địa điểm văn hóa, sự kiện thể thao ở trung tâm thành phố Phoenix,
chỉ cách trường 30 phút.
Tỷ lệ được nhận vào Đại học: 95%
Các trường Đại học xét tuyển: Arizona State University, Berklee College, Brigham Young University,
Chandler-Gilbert Community College, Grand Canyon University, Harvard University, Massachusetts
Institute of Technology (MIT), Northern Arizona University, Princeton University, Southern Virginia
University, United States Military Academy - West Point, University of Arizona, University of California - Los Angeles (UCLA), University of Southern California, University of Texas - Austin, Yale
University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Pháp, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Ngôn ngữ
Trung Quốc, Khoa học Máy tính, Tiếng Anh,
Địa lý Nhân văn, Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết
Âm nhạc, Vật lý I, Vật lý II, Vật lý C, Tâm lý
học, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Thống kê, Nghệ
thuật Studio, Chính phủ và Chính trị Hoa Kỳ,
Lịch sử Hoa Kỳ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Diễn xuất, Nghệ thuật, Ban
nhạc, Phát thanh, Gốm sứ, Dàn hợp xướng,
Khiêu vũ, Nhiếp ảnh kỹ thuật số, Vẽ và Tô
màu, Thiết kế đồ họa, Ban nhạc Jazz, Dàn
nhạc, Nhiếp ảnh, Ban nhạc giao hưởng,
Dựng sân khấu, Sản xuất truyền hình, Dàn
hợp xướng, Sản xuất video
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Lặn, Bóng bầu dục,
Đánh gôn, Bơi lội
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng bầu dục, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Tennis, Điền kinh,
Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Cổ vũ thể thao (Cheerleading),
Chạy việt dã, Lặn, Đánh gôn, Bơi lội, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng bầu dục, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng mềm, Tennis, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: CLB phản đối hành
vi bắt nạt, Ban nhạc, Bóng chày, Bóng rổ,
Hoạt động xã hội Best Buddies, CLB yêu
sách, Đồ gốm, Tiếng Trung, Hợp xướng,
Chạy việt dã, Khiêu vũ, Tổ chức học sinh
DECA, Chỉnh nhạc DJ, Diễn kịch, Kỹ thuật,
Tổ chức thể thao tín đồ Thiên Chúa Giáo,
Đánh gôn, Tổ chức học sinh theo ngành y
khoa tương lai, CLB Học sinh quốc tế, Học
kỳ quân đội (JROTC), CLB Key, Tạp chí văn
chương, Hội học sinh thi Toán, Hoạt động
xã hội NHS, Viết báo, Nhạc giao hưởng,
Bóng mềm, Ban quản lý Hội học sinh, Bơi
lội, Dựng video, Bóng chuyền, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ
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*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

VỊ TRÍ:

