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Sierra Vista - Buena
High School
Sierra Vista, AZ
VỊ TRÍ:

• Dân số: 43,900 người
• Tọa lạc cách phía Đông Nam Tucson 1
tiếng 20 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 có
SLEP tối thiểu: 45
TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
ELTiS tối thiểu: 206

SIERRA VISTA - BUENA
HIGH SCHOOL

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Đạt danh hiệu Gold Medal từ US News &
World Report
• Chương trình nghệ thuật trình diễn xuất sắc
• Nhận Cup Arizona về chất lượng học thuật từ
Đại học Arizona

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Bậc học: 9-12
Tổng số học sinh trong trường: 2,100
Tỷ lệ giáo viên/học sinh: 1:20
Cấp bằng tú tài: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Buena High School có chương trình giảng dạy tập trung vào Giáo Dục Nghề Nghiệp/Kỹ
Thuật (CTE), chương trình lấy tín chỉ kép tại một trường cao đẳng cộng đồng địa phương,
chương trình đào tạo Sỹ quan cấp Phổ Thông, và các chương trình hỗ trợ khác để đảm
bảo thành công của học sinh.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất tại Buena bao gồm Trung tâm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp với
hơn 1.300 chỗ ngồi và Trung tâm học tập phi truyền thống mới được thiết kế để tạo ra
một môi trường học tập như đại học với lớp học, máy tính, phòng thí nghiệm và các
phòng họp .
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Nhà trường cung cấp một loạt các môn thể thao tận dụng thời tiết đẹp quanh năm của
Arizona bao gồm chạy việt dã, bóng chày và bơi lội.
Buena được vinh danh là một trong năm trường trung học có chương trình biểu diễn
hàng đầu trong nước do Hiệp hội giáo dục sân khấu đánh giá. Ngoài các chương trình
sân khấu, học sinh còn có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật như ban nhạc và sản
xuất phim.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Đại học Arizona đã trao tặng cho trường trung học Buena Arizona Cup cho thành tích học
thuật xuất sắc. Trường cũng được nhận huy chương vàng của US News và World Report.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Sierra Vista, chỉ cách Tucson hơn một giờ lái xe, cung cấp nhiều hoạt động cho học sinh
như đi bộ đường dài, mua sắm và các sự kiện cộng đồng.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Arizona State University, Brigham Young University, Colorado State University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University,
Pennsylvania State University, Princeton University, Purdue University, San Diego State University,
Stanford University, Texas A&M University, Tufts University, University of Notre Dame, United States
Air Force Academy, West Point Academy, Yale University
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PHOENIX
Mã sân bay: PHX

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Latin,
Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Tác phẩm và
ngôn ngữ Anh, Tác phẩm và văn học Anh,
Khoa học môi trường, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế
vi mô, Nhạc lý, Vật lý, Trưng bày nghệ thuật,
Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Trình diễn ghi-ta
cổ điển, Ban nhạc hòa tấu, Đội hợp xướng,
Vẽ và hội họa, Ban nhạc Jazz, Ban nhạc diễu
hành Pep, Đội hợp xướng nam, Công nghệ
âm nhạc, Đồng diễn bộ gõ, Phòng sản xuất
âm nhạc, Ban nhạc biểu diễn, Dàn đồng
diễn nhạc cụ, Dàn nhạc giao hưởng, Nhà
hát, Nghiên cứu độc lập về nhà hát, Kỹ thuật
dựng sân khấu, Dàn đồng diễn bộ khí
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
Đánh gôn, Bơi và lặn
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Tennis, Chạy đua,
Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bơi và
lặn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng mềm, Tennis, Chạy đua
Hoạt động ngoại khóa: Hoạt náo, Báo,
Nhiếp ảnh, Rô-bốt, Sản xuất và biên tập
truyền hình, Hội danh dự âm nhạc Tri-M,
Các môn thể thao dưới nước, Sách niên
giám
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

www.sier ravistaaz.gov / w w w.svusd6 8 .org/Bu e n a

*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

CÔNG
LẬP

