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OJAI VALLEY SCHOOL
LOS ANGELES
Sân bay gần nhất: LAX

Ojai, CA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 7,600 người
• Cách Los Angeles 2 tiếng lái xe về phía
Tây Bắc
• Thời tiết:
Mùa thu/Mùa đông: Mát và Khô
Mùa xuân/Mùa hè: Ấm và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 6-12;
yêu cầu có SSAT
• TOEFL tối thiểu: 85
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Giảng dạy 23 khóa Nâng cao (AP) và các lớp
Danh dự
• Chương trình giảng dạy ngoài trời độc đáo
• Phòng chế tạo rô-bốt và xưởng sáng chế
mới

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 6-12
Tổng số học sinh toàn trường: 120
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:5
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Chương trình học tập chú trọng vào trải nghiệm của Ojai Valley School cho phép học
sinh biến thế giới thành lớp học của mình. Các em được tham gia vào những chuyến đi
kéo dài một tuần và nhiều hoạt động ngoài trời thú vị như cắm trại, leo núi, đu dây mạo
hiểm, đạp xe leo núi và chèo thuyền kayak. Học sinh còn có cơ hội học hỏi từ những giáo
viên ưu tú của Ojai như cựu nhà báo LA Times - Fred Alvarez.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên của Ojai có nhiều cơ sở vật chất hiện đại như trung tâm biểu diễn nghệ
thuật, xưởng nghệ thuật, trung tâm khoa học và công nghệ, sân vận động, hồ bơi,
chuồng ngựa, tường leo núi, giảng đường ngoài trời và khu đu dây mạo hiểm. Gần đây
OVS đã khánh thành một phòng chế tạo rô-bốt, xưởng gỗ và xưởng sáng chế mới.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Chương trình cưỡi ngựa quanh năm của Ojai Valley School cho phép học sinh có cơ hội
học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm như cựu học sinh OVS và vận động viên
Olympic 2012 bộ môn Cưỡi ngựa - Tiana Coudray.
OVS giảng dạy 12 khóa mỹ thuật và truyền thông khác nhau như quay phim, nền tảng
của luyện thanh, và 3 lựa chọn nghệ thuật AP. Ngoài giờ học, học sinh có thể tham gia
vào những hoạt động như ban nhạc ga-ra và ban báo chí.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
80 học sinh nội trú của Ojai Valley School sống trong 4 ký túc xá nằm ngay trong khuôn
viên rộng 95 mẫu Anh dưới chân đồi Nam California của trường. Các em được ban quản
lý ký túc xá giám sát và tham gia các hoạt động thú vị như ngày mặc quần áo theo chủ
đề và Ngày hội Tài năng.

HIGHLIGHT

VIDEO

Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Art Institute of New
York, Babson College, Boston University, Brown University, Chapman University, George Washington
University,, Miami University, Michigan State University, New York University, Northeastern University,
Pennsylvania State University, Purdue University, Parsons School for Design, Rhode Island School of Design
(RISD), Syracuse University, University of California, University of Connecticut, University of Denver,
University of Miami, University of San Diego, University of Southern California, University of Washington,
Vassar College, Wellesley College

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
(Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, tiếng Đức, tiếng Latinh và tiếng Quan Thoại được giảng dạy
trực tuyến)
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học Máy
tính, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học
Môi trường, Vật lý I, Vật lý II, Vật lý C: Điện
và Từ trường, Vật lý C: Cơ học, Tâm lý học,
Tiếng Tây Ban Nha, Thống kê, Xưởng nghệ
thuật: Thiết kế 2D, Xưởng nghệ thuật: Thiết
kế 3D, Xưởng nghệ thuật: Vẽ tranh, Lịch sử
Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Xưởng Nghệ thuật Nâng cao,
Xưởng Nghệ thuật AP: Thiết kế 2D, Xưởng
Nghệ thuật AP: Thiết kế 3D, Xưởng Nghệ
thuật AP: Vẽ, Làm gốm sứ, Vẽ tranh, Nền
tảng của Truyền thông và Thiết kế kỹ thuật
số, Nền tảng của Luyện thanh, Lịch sử Âm
nhạc, Nhạc lý và Sáng tác Âm nhạc, Nhiếp
ảnh, Quay phim
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Cưỡi ngựa, Tập
thể dục
Mùa đông: Bóng rổ, Cưỡi ngựa, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng chày, Cưỡi ngựa, Đánh
gôn, Bóng vợt, Tập luyện trong giờ giải lao,
Bơi lội, Quần vợt
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Cưỡi ngựa, Tập thể
dục, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Cưỡi ngựa, Bóng đá
Mùa xuân: Cưỡi ngựa, Đánh gôn, Tập luyện
trong giờ giải lao, Bơi lội, Quần vợt
Hoạt động ngoại khóa: Bắn cung, CLB Đọc
sách, Hợp xướng, Leo núi, CLB Rô-bốt, Nấu
ăn, CLB Kịch, CLB Chuyến bay, Ban nhạc gara, Hội làm vườn, Nghiên cứu phim, Luyện
thi SAT, Hội đồng Học sinh, Báo Học sinh On
The Hill, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

NỘI TRÚ

