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ĐỒI NÚI

BỐN MÙA THỂ THAO

LAKE TAHOE
PREPARATORY SCHOOL
SAN FRANCISCO
Sân bay gần nhất: RNO

Lake Tahoe
Preparatory School
Olympic Valley, CA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 825 người
• Cách San Francisco 3 tiếng lái xe về
hướng Đông Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không có
• Đánh giá trình độ tiếng Anh sau khi học
sinh nhập học
• Không yêu cầu bằng cấp tiếng Anh; Nhà
trường sẽ có bài kiểm tra đánh giá trình
độ tiếng Anh ESL riêng

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Xếp hạng 3 trường Trung học Tư thục Tốt
nhất khu vực Reno trên Niche.com
• Nằm rất gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết
Olympic
• Các hoạt động thể thao ngoài trời hàng
ngày được tích hợp vào chương trình giảng
dạy của trường
• Cung cấp 16 môn Nâng cao (AP)

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 80
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:8
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Không có

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Từng có thời gian được biết đến với cái tên Squaw Valley Academy, Lake Tahoe Preparatory
School tận dụng vị trí tuyệt đẹp bao quanh bởi khu rừng quốc gia Tahoe, hồ Tahoe và khu
nghỉ dưỡng trượt tuyết Squaw Valley, tích hợp các hoạt động ngoài trời vào chương trình
học dự bị đại học đặc biệt của mình. Trường cung cấp nhiều hoạt động thể thao thú vị
diễn ra quanh năm, hướng dẫn cá nhân, và mỗi học sinh được cấp một máy tính xách tay
Macbook của Apple.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Toàn bộ khuôn viên của Lake Tahoe Preparatory School tọa lạc trong rặng núi Sierra
Nevada. Khuôn viên trường chỉ cách vài phút lái xe từ hồ Tahoe, khu nghỉ dưỡng trượt
tuyết và rừng quốc gia. Trường sở hữu các phòng nghiên cứu khoa học, phòng tráng ảnh,
phòng nghiên cứu âm nhạc và nhiều xưởng nghệ thuật.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Nằm cách khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Olympic (rộng 3,500 mẫu) hai dặm, các học sinh
của trường có cơ hội được trượt tuyết hoặc trượt ván tuyết hàng ngày trong suốt các
tháng mùa đông. Ngoài việc sở hữu đội tuyển trượt tuyết và trượt tuyết ván chuyên
nghiệp, có khả năng cạnh tranh cao, Lake Tahoe Preparatory School còn mang tới cho học
sinh những môn thể thao đa dạng khác xuyên suốt năm học.
Chương trình Nghệ thuật của trường cũng rất đa dạng với các môn học độc đáo như Thiết
kế trang sức, Nhiếp ảnh và Kỹ thuật ghi hình.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỌC SINH
Mỗi phòng trong ký túc xá của trường sẽ dành cho từ 2 - 3 học sinh, với tầm nhìn hướng
ra rừng quốc gia Tahoe và các học sinh có thể tham gia vào các buổi dã ngoại hoặc các
hoạt động ngoại khóa vào cuối tuần ví dụ như đạp xe đường đèo núi, thăm quan thành
phố hay tham gia những bữa tiệc tối có tính trang trọng.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Fashion Institute of
Design and Merchandising, Johnson & Wales University, Miami University of Ohio, Montana State University, Missouri State University, New York Institute of Technology, Northern Arizona University, Oregon State
University, Pace University, Penn State University, Pepperdine University, Rutgers University, San Francisco
State University, Savannah College of Art and Design, University of California – Irvine, University of California
- Santa Barbara, University of California - Santa Cruz, University of Massachusetts – Amherst, University of
New Hampshire
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“Học tập tại đây là một trong những trải nghiệ
tuyệt
tuyệt vời trong đời tôi. Với nền giáo dục
thể
vời, giáo viên thân thiện và chương trình
đam
thao thú vị, tôi đã có cơ hội theo đuổi niềm
một
mê trượt ván của mình và đã đã trở thành
khi
vận động viên trượt ván chuyên nghiệp sau
sự
cạnh
bên
Y
ngành
học
theo
và
tốt nghiệp
thật
nghiệp thể thao của mình. Ngôi trường này
tuyệt! Tôi ước mình có thể quay lại học trung
học một lần nữa!” - Martin R. đến từ Áo
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Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Tiếng Trung,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Kinh tế vĩ mô,
Kinh tế vi mô, Vật lý B, Tâm lý, Ngôn ngữ và
văn hóa Tây Ban Nha, Xưởng Nghệ thuật,
Chính phủ và chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch
sử thế giới
Nghệ thuật: Gốm sứ, Kịch nghệ, Thiết kế
trang sức, Âm nhạc, Nghệ thuật trình diễn,
Nhiếp ảnh, Xưởng nghệ thuật, Kỹ thuật ghi
hình
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Câu cá bằng ruồi nhân tạo, Đánh
gôn, Đi bộ đường dài, Đạp xe đường đèo
núi, Leo vách đá, Trượt ván, Bóng đá, Quần
vợt, Nâng tạ
Mùa đông: Bóng rổ, Trượt tuyết băng
đồng, Khúc côn cầu trên băng, Trượt băng,
Leo vách đá, Trượt tuyết, Trượt ván tuyết
Mùa xuân: Bóng chuyền bãi biển, Câu
cá bằng ruồi nhân tạo, Đánh gôn, Chèo
thuyền Kayak trên hồ, Chèo bè trên sông,
Leo vách đá, Bóng đá, Bơi lội, Quần vợt
Nữ:
Mùa thu: Câu cá bằng ruồi nhân tạo, Đánh
gôn, Đi bộ đường dài, Đạp xe đường đèo
núi, Leo vách đá, Điền kinh, Trượt ván,
Bóng đá, Quần vợt, Nâng tạ
Mùa đông: Bóng rổ, Trượt tuyết băng
đồng, Khúc côn cầu trên băng, Trượt băng,
Leo vách đá, Trượt tuyết, Trượt ván tuyết
Mùa xuân: Bóng chuyền bãi biển, Câu
cá bằng ruồi nhân tạo, Đánh gôn, Chèo
thuyền Kayak trên hồ, Chèo bè trên sông,
Leo vách đá, Bóng đá, Bơi lội, Quần vợt
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nghệ thuật, Cờ
vua, Làm vườn, Hoạt động phát triển bền
vững, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, CLB Tái chế,
Khoa học, 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.

NỘI TRÚ

