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ĐIỂM NỔI BẬT:

• Xếp hạng A+ theo Sở Giáo Dục Bang Arizona
• Dân số: 250,000 người
• Cách thành phố Phoenix 30 phút lái xe về • Được kênh CNN Sport xếp hạng là trường có
chương trình Thể thao tốt nhất
hướng Đông Nam
• Hơn 85% giáo viên có bằng thạc sĩ
• Thời tiết:
HỌC THUẬT:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và khô
• Khối lớp: 9-12
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô
• Tổng số học sinh toàn trường: 3,886
ĐIỀU KIỆN:
• Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
• Giới hạn đăng ký: Không có
• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1
• ELTiS tối thiểu: 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1998, Hamilton High School là một trường mạnh về học thuật,
ngoại khóa và thể thao trong khu vực Phoenix. Trường được công nhận là một trong
những trường học đào tạo chương trình Nâng Cao (AP) hàng đầu trong tiểu bang và có
hơn 30 khóa học AP.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên trường nổi bật với nhiều phòng học lớn và các khu chức năng rộng rãi, thông
thoáng. Trường có thư viện, thính phòng, phòng thể dục, sân bóng bầu dục, hồ bơi có
hệ thống làm ấm hiện đại.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường Hamilton là thành viên của Hiệp hội Thể thao Liên trường bang Arizona (AIA),
với nhiều giải thưởng vô địch trong các môn thể thao khác nhau. Học sinh quốc tế có thể
tham gia vào bất kỳ đội thể thao dự bị nào của trường (Junior Varsity).
Chương trình nghệ thuật luôn nhận được sự công nhận cao; với chương trình đào tạo
nghệ thuật xuất sắc và nhiều lựa chọn cho học sinh để hoàn thiện tài năng của bản thân.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Khoá 2015 trường có 12 học sinh vào Kỳ thi Chung kết học sinh giỏi quốc gia và 12 học
bổng khen thưởng National Commended Scholars. Ngoài ra, có 44 học sinh nằm trong
top các học sinh có điểm thi các môn Nâng cao (AP) cao nhất nước Mỹ trong năm 2015.
Trước đây, trường được tạp chí Newsweek đánh giá là một trong những trường trung
học hàng đầu nước Mỹ. Năm 2006, trường đạt giải thưởng Siemens trở thành trường
trung học đào tạo môn nâng cao (AP) Toán và Khoa học tốt nhất bang Arizona.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Thành phố Chandler nằm gần trung tâm Phoenix. Học sinh quốc tế sẽ có cơ hội trải
nghiệm cuộc sống đô thị của Chandler.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 98%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Cornell University,
Duke University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New Jersey Institute of Technology, Northern
Arizona University, Northwestern University, Princeton University, Stanford Rice University, University of Arizona, University of California, University of Michigan, University of Pennsylvania, Vanderbilt University, Yale
University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu, tiếng Trung,
Pháp, Đức, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Hóa học, Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc,
So sánh nguyên tắc hoạt động của Chính
quyền và Chính trị thế giới, Khoa học Máy
tính A, Nguyên tắc Khoa học Máy tính, Ngôn
ngữ Anh, Văn học Anh, Ngôn ngữ và Văn
hóa Pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Nhạc
lý, Nhạc lý, Vật lý C: Cơ điện tử, Vật lý C: Cơ
học, Tâm lý học, Nghiên cứu, Ngôn ngữ và
Văn hóa Tây Ban Nha, Văn học và Văn hóa
Tây Ban Nha, Thống kê, Phòng thu Nghệ
thuật: Thiết kế 2D, Phòng thu Nghệ thuật:
Thiết kế 3D, Phòng thu Nghệ thuật: Vẽ, Lịch
sử Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Hợp xướng, Đồng ca, Viết văn,
Khiêu vũ, Kịch nghệ, Nghệ thuật viết và
trình diễn, Thanh nhạc
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Cầu lông, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Đánh gôn, Bơi và Lặn, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Khúc côn cầu, Bóng
đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền kinh,
Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Cầu lông, Đội cổ vũ, Chạy việt
dã, Đánh gôn, Bơi và Lặn, Quần vợt, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đội cổ vũ
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng vợt, Bóng
mềm, Quần vợt, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Hội Học thuật
Decathlon, Thiên văn học, Kỹ thuật Xây
dựng, Khoa học Máy tính, Công ty Khiêu vũ,
Sản xuất Phim, Nhóm Khoa học Bowl, Mô
hình Liên Hợp Quốc, Nhóm Rô-bốt, Olympic
Khoa học, Phát triển Trò chơi Video
Chương trình Hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

“Gia đình bản xứ và giảng viên trong trườn
g đã chào đón
em rất nồng nhiệt. Em rất hào hứng tìm hiểu
về nước Mỹ
và văn hóa ở đây.” - Lene-Mari H. đến từ Na
Uy
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**Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

NẮNG

* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

CÔNG LẬP NAM NỮ

