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ARCHBISHOP RIORDAN
HIGH SCHOOL
SAN FRANCISCO
Sân bay gần nhất: SFO

San Francisco, CA
VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Điều kiện đăng ký: Yêu cầu SSAT đối với
lớp 11-12
• TOEFL tối thiểu: Yêu cầu, Không quy định
mức tối thiểu
• TOEFL Jr tối thiểu: Chấp nhận
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

• Vị trí ngay tại trung tâm của thành phố
San Francisco
• Chương trình Cơ khí và STEAM nổi bật;
có Xưởng sáng tạo mới
• Chương trình thể thao nổi bật
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 680
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:10
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1906, Archbishop Riordan High School tọa lạc tại trung tâm
thành phố San Francisco, tiểu bang California. Trường cung cấp cho học sinh nhiều hoạt
động ngoại khóa và xã hội thú vị, như đoàn cổ vũ tinh thần, lớp khiêu vũ, và sản xuất
kịch, cùng các chương trình học thuật nổi bật về STEAM và Cơ khí.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên trường gồm nhiều sân tập và một khu thể thao hiện đại với phòng tập thể
dục, phòng tập tạ, phòng thay đồ, phòng đấu vật và sân bóng chày. Trường cũng có một
trung tâm đa phương tiện hiện đại trang bị dàn máy tính Apple tiên tiến.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các đội Bóng đá, Bóng rổ, và Điền kinh phối hợp của trường thường xuyên giành được
cúp vô địch. Đội tuyển Đấu vật đã giành được sáu chức vô địch cá nhân trong các cuộc
thi khác nhau.
Chương trình Nhà hát từng đoạt giải thưởng của Archbishop Riordan High School cùng
với hoạt động âm nhạc và ban nhạc nổi tiếng đã tạo nên một chương trình nghệ thuật
mạnh mẽ của trường. Ban nhạc diễu hành của trường (đây cũng là ban nhạc diễu hành
trung học duy nhất ở tiểu bang San Francisco) đã được biểu diễn tại Super Bowl 2016.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Chương trình Nội trú của Archbishop Riordan High School sẽ sắp xếp mỗi phòng gồm hai
học sinh quốc tế có quốc tịch khác nhau trong ký túc xá nằm ngay tại khuôn viên trường.
Học sinh nội trú có thể tham gia các hoạt động cuối tuần như đi bộ đường dài, cắm trại,
các trò chơi thể thao chuyên nghiệp và những chuyến đi chơi đến các viện bảo tàng hoặc
công viên giải trí.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 99%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Allegheny College, Arizona State University,
California Maritime Academy, California State University, DePaul University, Los Angeles City College,
Loyola Marymount University, Montana State University, Notre Dame de Namur University, Ohio Wesleyan
University, Oregon State University, Pennsylvania State University, Pepperdine University, Rensselaer
Polytechnic Institute, Santa Barbara City College, Southern Oregon University, University of Arizona,
University of California, University of Mississippi, University of New Mexico, University of Portland, University
of San Francisco, Wake Forest University, Wesleyan University, Willamette University

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, Tiếng
Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Giải tích AB,
Giải tích BC, Hóa học, Kinh tế học, Ngôn ngữ
Anh, Văn học Anh, Khoa học Môi trường,
Lịch sử châu Âu, Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Vi
mô, Vật lý C, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban
Nha, Thống kê, Chính quyền và thể chế
Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Dàn hợp ca,
Truyền thông kỹ thuật số, Làm video kỹ
thuật số, Đội trống cổ động, Điện ảnh, Thiết
kế Đồ họa, Dàn giao hưởng nhạc cụ, Ban
nhạc Jazz, Ban nhạc diễu hành, Ban nhạc
Pep, Dàn nhạc giao hưởng, Nghệ thuật Thị
giác, Dàn giao hưởng bộ khí, Sản xuất video,
Dàn hợp xướng, Sách Kỷ yếu
Thể thao:
Ghi chú: Chương trình thể thao được giảng
dạy tùy thuộc và thay đổi theo từng mùa.
Học sinh nên gặp thầy cô giáo tư vấn để có
thông tin chi tiết.
Bóng chày, Bóng rổ, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Đánh gôn, Bóng vợt, Rugby, Bơi lội,
Bóng đá, Quần vợt, Điền kinh phối hợp,
Đấu vật
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm Học thuật,
Hội Ân xá Quốc tế, CLB Nghệ thuật,
Liên minh Học sinh Châu Á, Sinh học, Kỹ
thuật truyền thanh, Liên đoàn Học thuật
California, CLB Đạp xe, Khiêu vũ, Kịch nghệ,
Nhóm nhạc Glee, Ghi-ta, Hiệp hội Danh dự
Quốc gia, Nhiếp ảnh, CLB Thơ, Hội đồng
Học sinh, CLB Báo trường, Công nghệ, Nhà
hát, Video, CLB Kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

• Dân số: 884,400 người
• Tọa lạc tại San Francisco
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm

