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Mesa Public Schools

PHOENIX
Mã sân bay: PHX

Mesa, AZ
VỊ TRÍ:

• Dân số: 500,000 người
• Cách phía Đông thành phố Phoenix 30
phút lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Nóng và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 215

MESA PUBLIC
SCHOOLS

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Hơn 25 khóa học Nâng cao (AP) được cung cấp
trên toàn quận trường
• Được trao tặng giải thưởng về sự đóng góp
cho cộng đồng
• Có giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB)

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh mỗi trường: khoảng 2,100
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
Cấp bằng Tú tài: CÓ
Chọn trường trung học ở quận? KHÔNG
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 6

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Các quận trường tại Mesa cung cấp một chương trình giảng dạy đa dạng bao gồm các
lớp công nghệ sinh học, STEM, một khóa học học từ xa trên máy tính, và chương trình
Tú tài Quốc tế danh giá.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Các quận trường với khuôn viên xinh đẹp vừa được bổ sung thêm phòng thể hình hiện
đại, sân vận động, đường đua, sân chơi thể thao, lớp học và phòng thí nghiệm hiện đại.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các trường Trung học trong Quận trường đã từng đạt chức vô địch tại nhiều giải đấu, các
hạng mục dành cho nữ sinh gồm Chạy việt dã, Điền kinh, Quần vợt, Bóng mềm và Bóng
rổ, các hạng mục dành cho nam sinh gồm Đấu vật, Đánh gôn và Bóng bầu dục. Theo
trang tin thể thao Sports Illustrated, một trường thành viên của quận trường đã được
vinh danh trong bảng xếp hạng 25 trường có chương trình thể dục, thể thao hàng đầu
nước Mỹ. Học sinh khối lớp 9-11 có thể tham gia vào chương trình thể thao.
Quận trường còn có nhiều chương trình đào tạo lĩnh vực nghệ thuật hình ảnh và trình
diễn chất lượng cao dành cho những học sinh có năng khiếu sáng tạo.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Quận trường đã vinh dự được nhận giải cao nhất về chương trình giảng dạy các môn
nâng cao của Quỹ Giáo Dục Siemens, và nhận huy chương Bạc do trang tin US News and
World Report trao tặng.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Quận trường cách 20 dặm về phía Đông thủ phủ Phoenix của bang Arizona. Nơi đây có
nhiều công viên, nhiều tiện ích thể thao như hồ bơi, sân gôn, những lễ hội, sự kiện cộng
đồng nổi bật, những khu mua sắm và ẩm thực hàng đầu. Mesa còn là một điểm đến nổi
tiếng trong giới bóng chày vì đây là nơi tổ chức Trại huấn luyện mùa xuân của đội bóng
chuyên nghiệp Chicago Cubs.
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Anthem College, Arizona State University, Brown
Mackie College, College America, Collins College, DeVry University, Eastern Arizona College, Embry Riddle
Aeronautical University, Everest College, International Baptist College, International Institute of the Americas, Northern Arizona University, Phoenix College, Pima Medical Institute, Prescott College, Remington College, Scottsdale Culinary Institute, The Art Institute of Tucson
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TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,
Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tây Ban Nha dành
cho người nói tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Hoá học, Ngôn ngữ và văn hoá Trung Hoa,
So sánh nguyên tắc hoạt động của Chính
quyền và Chính trị thế giới. Khoa học máy
tính A, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa
học môi trường, Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ
và văn hoá Pháp, Ngôn ngữ và văn hoá Đức,
Địa lý nhân văn, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô,
Nhạc lý, Vật lý C, Vật lý II, Tâm lý học, Ngôn
ngữ và văn hoá Tây Ban Nha, Văn học và văn
hoá Tây Ban Nha, Phòng thu Nghệ thuật,
Chính trị và Hệ thống chính quyền Mỹ, Lịch
sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Diễn xuất, Thiết kế mỹ thuật,
Ban nhạc, Đồ gốm, Đồng ca, Hoạ hình kỹ
thuật số, Vẽ chì, Ghi-ta, Nhạc Jazz, Chế tạo
trang sức, Diễu hành, Nhạc lý, Nhạc giao
hưởng, Sơn màu, Nhiếp ảnh, Nhạc Rock,
Điêu khắc, Kính màu ghép, Kịch nghệ, Quay
video ký sự
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Cầu lông, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi và Lặn, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Cầu lông, Đội cổ vũ, Chạy việt dã
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bơi và Lặn
Mùa xuân: Bóng mềm, Quần vợt, Điền
kinh phối hợp, Bóng chuyền
Hoạt động ngoại khóa: CLB Hoạt hình
anime, Nghệ thuật, Đấu cờ, Hoạt động vì
môi trường, Thời trang, Hội thanh thiếu
niên nước Mỹ, Giả lập hoạt động tổ chức
LHQ, Hiệp hội học sinh giỏi quốc gia, CLB
tiếng Tây Ban Nha, Kịch nghệ, Viết văn, Làm
kỷ yếu
Chương trình Hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

mesaaz.gov | mpsaz.org

*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

CÔNG LẬP NAM NỮ

