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THÀNH
PHỐ

NGHỆ THUẬT

STEM

Scottsdale Unified
School District
Scottsdale, AZ
VỊ TRÍ:

• Dân số: 246,600 người
• Cách thành phố Phoenix 25 phút về
phía Đông Bắc
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Nóng và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không có
SLEP tối thiểu: 50
TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
ELTiS tối thiểu: 220

SCOTTSDALE UNIFIED
SCHOOL DISTRICT
PHOENIX
Mã sân bay: PHX

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình Nghệ thuật xuất sắc
• Khóa học STEM tuyệt vời
• Cung cấp Chương trình Tú tài Quốc tế IB

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Bậc học: 9-12
Tổng số học sinh mỗi trường: khoảng 1,730
Tỷ lệ giáo viên/học sinh: 1:16
Cấp bằng tú tài: KHÔNG
Chọn trường trung học ở quận? KHÔNG
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 5

GIỚI THIỆU VỀ QUẬN TRƯỜNG
Quận trường Scottsdale Unified là một trong những quận trường tốt nhất trong tiểu
bang; năm trường trung học của quận chấp nhận học sinh trung học quốc tế. Quận
trường cung cấp chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB), các chương trình nghệ thuật xuất
sắc, giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật, và các chương trình STEM. Các trường trung học
Scottdale cung cấp một trải nghiệm Trung Học Mỹ toàn diện.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Nhiều cơ sở vật chất ấn tượng trong khuôn viên các trường đã được nâng cấp gần đây
và có các phòng máy tính, nhà hát, trung tâm hướng nghiệp, cơ sở thể thao và phòng thí
nghiệm sản xuất hiện đại.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các đội thể thao trong quận bao gồm bóng bầu dục và bóng chày đã giành được tổng
cộng năm giải vô địch tiểu bang trong hai năm qua.
Học sinh có nhiều cơ hội để phát triển khả năng sáng tạo thông qua các chương trình
Nghệ thuật quảng cáo và truyền thông đã được trao giải thưởng, một chương trình nghệ
thuật sân khấu danh tiếng và chương trình giáo dục ẩm thực.
CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Một trong những trường trung học của quận trường được xếp hạng là trường trung học
số 1 ở Arizona bởi tạp chí Newsweek. Đây cũng là trường duy nhất ở Arizona cónhững
học sinh đoạt giải thưởng Siemens Westinghouse Competition và Intel Science Talent
Search, hai trong số các cuộc thi khoa học có uy tín nhất ở Mỹ. Một trường trung học
trong quận có câu lạc bộ kịch nghệ duy nhất Arizona được mời đến lễ hội nghệ thuật lớn
nhất thế giới, Edinburgh Fringe
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Nằm chỉ cách 20 phút bên ngoài Phoenix, Scottsdale là một đô thị được biết đến với
thời tiết dễ chịu nhất. Cùng với một khu vực trung tâm thành phố sôi động, đây là nơi
có nhiều công viên và cơ hội khám phá ngoài trời
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Arizona State University, Brigham Young University, Dixie College, Duke University, Eastern Arizona College, Georgia State University, Grand Canyon
University, Harvard University, Northern Arizona University, Northwestern University, Pennsylvania
State University, Stanford University, University of Arizona, University of Connecticut, University
of Florida, University of Georgia, University of Notre Dame, University of Phoenix, Yale University

www.scottsdaleaz.gov / concrete.susd.org

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,
Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học
máy tính, Tiếng Anh, Văn hóa và ngôn ngữ
Pháp, Địa lý nhân văn, Kinh tế vĩ mô, Kinh
tế vi mô, Tâm lý học, Văn hóa và ngôn ngữ
Tây Ban Nha, Chính trị và bộ máy nhà nước
Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Thiết kế 3D, Nghệ thuật
quảng cáo, Ban nhạc, Dàn hợp xướng,
Nghệ thuật ẩm thực, Khiêu vũ, Truyền
thông kỹ thuật số, Vẽ và Tô màu, Bộ sưu
tập, Thời trang, Phim và truyền hình, Thiết
kế đồ họa nghệ thuật, Guitar, Lịch sử Rock
and Roll, Jazz Ensemble, Ban nhạc diễu
hành, Mariachi, Thưởng thức âm nhạc,
Nhạc kịch, Dàn nhạc, Bộ gõ, Nhiếp ảnh,
Piano, Điêu khắc, Dây, Nghệ thuật phòng
thu, Symphonic Band, Kỹ thuật sân khấu,
Nhà hát, Nghệ thuật hình ảnh, Luyện
thanh nhạc, Niên giám
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Cầu lông, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Đánh gôn, Bơi lội và lặn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng chuyền bãi
biển, Tennis, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Cầu lông, Chạy việt dã, Đánh
gôn, Đội dự bị, Bơi và lặn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng chuyền bãi biển, Bóng
mềm, Tennis, Chạy điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Cuộc thi học thuật,
Nghệ thuật, Ban nhạc, Gốm sứ/Điêu khắc,
Điệp khúc, Dịch vụ cộng đồng, Khiêu vũ,
Máy tính, Tranh luận, Vẽ chì/Vẽ màu, Đa
phương tiện, Hiệp hội danh dự quốc gia,
Báo chí, Dàn nhạc, Nhiếp ảnh, Radio/
Video, Khoa học và Công nghệ, Hội đồng
học sinh/Chính phủ , Nhà hát/Kịch, Sản
xuất phim/video, Niên giám
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG
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*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

CÔNG
LẬP

