AZ
TƯ THỤC

NAM NỮ

NẮNG

Valley Lutheran
High School
Phoenix, AZ
VỊ TRÍ:

• Dân số: 1,600,000 người
• Tọa lạc tại Phoenix
• Thời tiết: 			
Mùa hè/Mùa thu: Nóng và Khô		
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Khô

ĐIỀU KIỆN:

PHOENIX
Sân bay gần nhất: PHX
VALLEY LUTHERAN
HIGH SCHOOL

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 195
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:14
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Đạo Tin lành
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: KHÔNG

• Điều kiện đăng ký: Chấp nhận lớp 9-11
• TOEFL tối thiểu: 65
• ELTiS tối thiểu: 215

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Valley Lutheran đã được Tổ chức AdvancEd và Hiệp hội Trường Đạo Tin lành Quốc gia
công nhận. Valley Lutheran High School cung cấp chương trình học thuật nổi bật với
nhiều lớp học Danh dự và các khóa Nâng cao (AP) trong môn Văn học, Lịch sử, Sinh học,
Giải tích, v.v...
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trường có nhiều phòng học hiện đại, phòng thí nghiệm truyền thông, phòng thí nghiệm
khoa học và phòng thể thao đa năng.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế có thể tham gia các môn thể thao cá nhân và đồng đội khi theo học tại
Valley Lutheran. Các môn thể thao truyền thống đang được giảng dạy tại trường là Bóng
bầu dục, Bóng rổ, Chạy việt dã và Bóng đá. Các chương trình về Nghệ thuật, Âm nhạc và
Kịch nghệ cũng được cung cấp cho các học sinh thỏa sức khám phá và thực hành những
kỹ năng về nghệ thuật của bản thân.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Phoenix là thủ phủ và thành phố lớn nhất của bang Arizona. Với những khu vực đá đỏ,
cùng bầu trời xanh, nắng vàng, đường mòn trên núi và ánh đèn thành phố, bạn có thể
trải nghiệm nhiều điều thú vị ở Phoenix. Với thời tiết đẹp - mùa hè dài, nóng và mùa
đông ngắn, mát mẻ - học sinh có thể tham gia vào các hoạt động ngoài trời quanh năm.
Thành phố Phoenix cũng có rất nhiều trung tâm mua sắm, trung tâm biểu diễn nghệ
thuật và bảo tàng.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 95%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Baylor College, Colorado State University, Boston University,
Arizona State University, Seattle Pacific University, University of Alabama, University of Arizona, University
of Nevada, University of Denver, Concordia University, Embry Riddle, Whittier College, United States Navy,
Vanguard University, Western Washington University

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích, Giải tích AB, Giải tích BC, Văn học Anh,
Chính phủ Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Mỹ thuật, Giới thiệu về Nghệ
thuật, Hình ảnh Kỹ thuật số, Xưởng Giới
thiệu về Nghệ thuật
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Chạy bộ,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bóng đá
Mùa xuân: Đánh Gôn, Bóng mềm, Quần
vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Kịch nghệ, Âm nhạc,
Hội Học sinh
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG
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