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San Domenico
School
San Anselmo, CA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 12,600 người
• Cách San Francisco 30 phút lái xe về phía
Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa xuân/Mùa đông: Mát và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận khối lớp
9-11; Không nhận học sinh đăng ký một
học kỳ; Yêu cầu SSAT
• TOEFL tối thiểu: 85
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

SAN FRANCISCO
Sân bay gần nhất: SFO

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Trường Nội trú song giới gần San Francisco
nhất
• Chương trình Nghệ thuật nghiêm ngặt;
Trường có tới 30 phòng cách âm cho học
sinh tập luyện
• Khoảng 90% học sinh tốt nghiệp từ trường
được nhận vào top 50 các trường Đại học
ở Mỹ

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh toàn trường: 670
Tổng số học sinh bậc trung học: 300
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:7
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1850 với tư cách là trường độc lập đầu tiên của bang California,
San Domenico School tọa lạc trên khu đất rộng 515 mẫu Anh, ngay bên ngoài San
Francisco. Học sinh có thể chọn tham gia vào các môn tự chọn độc đáo như dàn hợp
xướng sáo sắt, bí mật và tội phạm, và nhảy hip hop. Trường có 15 môn thể thao cạnh
tranh khác nhau, 15 khóa Nâng cao AP và cấp iPad cho mỗi học sinh sử dụng.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên trường chạy bằng năng lượng mặt trời có trung tâm thể thao, trung tâm biểu
diễn nghệ thuật, hồ bơi, sân quần vợt, trung tâm cưỡi ngựa và một khu vườn hữu cơ
rộng lớn. Nhạc viện San Domenico tự hào có hơn 30 giảng viên âm nhạc chuyên nghiệp.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
San Domenico School cung cấp 15 môn thể thao cạnh tranh khác nhau và hơn 75% học
sinh tham gia các môn thể thao ngoại khóa.
San Domenico được công nhận chất lượng về âm nhạc, nghệ thuật kỹ thuật số, nghệ
thuật biểu diễn và nghệ thuật thị giác. Học sinh có thể tham gia vào các lớp nâng cao như
phát thanh hoặc tham gia Chương trình Virtuoso chuyên biệt - một chương trình giảng
dạy nhạc cụ bộ dây cổ điển nâng cao.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
San Domenico School đã nhận được giải thưởng Green Ribbon của Bộ Giáo dục Mỹ cho
những nỗ lực bền vững của trường. 3 nhà làm phim là học sinh của trường đã giành
hạng nhất trong Lark Theater Student Showcase, và dàn nhạc Orchestra Da Camera của
trường đã giành được chức vô địch 3 lần tại Festival Grand Champion và giải nhất về Dàn
hợp xướng Bộ dây tại ASTA National Orchestra Festival.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh nội trú được tận hưởng các bữa ăn tươi ngon với các nguyên liệu được thu
hoạch từ trang trại hữu cơ ngay trong khuôn viên trường. Học sinh cũng được tham gia
vào các buổi đi chơi cuối tuần hay tụ tập trong phòng chờ ký túc xá với ghế dài, lò sưởi
và nhiều hơn nữa.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Barnard College, Berklee College of Music, Boston
College, Boston University, University of California - Los Angeles (UCLA), Carnegie Mellon University, Case
Western Reserve University, Cornell University, Duke University, Harvard University, University of Hawaii,
College of the Holy Cross, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University, University of
Notre Dame, Pennsylvania State University, Pepperdine University, Princeton University, Tufts University,
Wake Forest University, Wellesley College, Worcester Polytechnic Institute

108

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban
Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Nguyên tắc
Khoa học Máy tính, Ngôn ngữ Anh, Văn học
Anh, Khoa học Môi trường, Nhạc lý, Vật lý
C: Điện và Lực từ, Tâm lý học, Tiếng Tây Ban
Nha, Xác suất Thống kê, Xưởng Nghệ thuật,
Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghiên cứu Nghệ thuật Độc lập
Nâng cao, Nghệ thuật dành cho người mới
bắt đầu, Lịch sử Nghệ thuật, Báo chí Phát
thanh, Làm gốm sứ, Dàn hợp xướng, Dàn
nhạc ghi-ta cổ điển, Bài học Nhạc viện Cá
nhân, Khiêu vũ, Vẽ tranh và Hội họa, Dàn
nhạc: Nhạc thính phòng, Nghiên cứu phim,
Sản xuất Phim/Video, Dàn hợp xướng sáo
sắt, Lịch sử Âm nhạc và Biểu diễn, Nhạc lý,
Chương trình Biểu diễn, Nhiếp ảnh, Dàn
nhạc dương cầm, Nghệ thuật Công cộng,
Nhạc Sinfonia, Xưởng Nghệ thuật, Nhà hát,
Nghiên cứu 3D, Chương trình Virtuoso,
Nghệ thuật Trực quan
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Cưỡi ngựa, Đánh
gôn, Quần vợt, Bóng đá, Tập thể hình
Winter: Bóng rổ, Cưỡi ngựa, Tập thể hình
Mùa xuân: Cầu lông, Bóng chày, Cưỡi
ngựa, Đánh gôn, Đạp xe leo núi, Bơi lội,
Bóng đá, Tập thể hình, Quần vợt, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Cưỡi ngựa, Đánh
gôn, Quần vợt, Bóng đá, Tập thể hình,
Bóng chuyền
Winter: Bóng rổ, Cưỡi ngựa, Tập thể hình
Mùa xuân: Cầu lông, Bóng chày, Cưỡi
ngựa, Đánh gôn, Đạp xe leo núi, Bơi lội,
Bóng đá, Tập thể hình, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: CLB Truyện tranh
Nhật Bản anime, Bắn cung, Múa ba lê, Hội
học sinh da màu, Hội Tập luyện Thể thao,
Thư pháp, Quản lý khuôn viên trường, Quy
trình vào Đại học, CLB Thủ công, Phương
ngữ, CLB Disney, Làm phim tài liệu, Phim
trắng đen, Khoa học pháp y, Làm vườn,
CLB Đa văn hóa, Hội danh dự quốc gia, Đôi
bạn cùng tiến, CLB May vá, CLB Rô-bốt, CLB
Công bằng Xã hội, Sáng tác Bài hát, Hội
đồng Học sinh, CLB Trà đạo
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

