AZ
NẮNG

BẰNG
TÚ TÀI

Mission Heights
Preparatory High School
Casa Grande, AZ
VỊ TRÍ:

• Dân số: 48,600 người
• Cách Phoenix 50 phút lái xe về phía
Đông Nam
• 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

PHOENIX
Mã sân bay: PHX
MISSION HEIGHTS
PREPARATORY
HIGH SCHOOL

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Học sinh nhận giải thưởng nhà khởi nghiệp trẻ
Youth Entrepreneurs Mountain West Award
• 5 giáo viên nhận được Giải thưởng Giáo viên
ưu tú Casa Grande Community Choice Teacher
Awards năm 2018
• Học sinh có thể nhận tín chỉ Đại học khi học tại
trường

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 360
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:25
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 2011, Mission Heights Preparatory High School đã thiết lập
quan hệ đối tác với các trường Đại học trong khu vực để cung cấp các khóa học, giúp học
sinh được nhận tín chỉ đại học trong khi vẫn đang học trung học.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên của Mission Heights được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại bao gồm
bảng thông minh, thẻ công nghệ và nhiều phòng máy tính.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Mission Heights cung cấp nhiều môn thể thao, câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa
cho học sinh, bao gồm Bóng bầu dục, Bóng rổ, Bóng bàn, Ném bóng Bowling, và Câu lạc
bộ đi bộ đường dài. Học sinh khối lớp 9-11 có thể tham gia thể thao.
Mission Heights khuyến khích học sinh của mình tham gia nghệ thuật trong các lớp học
độc đáo như Thiết kế trò chơi và Photoshop.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
5 giáo viên của trường đã nhận giải thưởng Giáo viên của năm 2018 từ Cộng đồng Casa
Grande. Các học sinh cũng nhận được giải thưởng tôn vinh những nhà khởi nghiệp trẻ
Youth Entrepreneurs Mountain West Student Award.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Arizona là nơi có một số địa danh mang tính biểu tượng nhất của nước Mỹ như Painted
Desert, Grand Canyon và Route 66. Casa Grande tọa lạc tại vị trí thuận tiện giữa Phoenix
và Tucson, hai thành phố lớn nhất ở Arizona. Nơi đây hứa hẹn sẽ đem đến cho học sinh
một sự cân bằng giữa đời sống đô thị và ngoại thành.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Brigham Young University, Dartmouth College, Drexel University, Emory University, Grand Canyon University, James Madison University, New York University, Northern Arizona University, Tufts University, University Of Arizona, University
Of California, University of Maryland, University Of Virginia, University Of Wisconsin
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TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giải tích AB,
Giải tích BC, Lịch sử Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Thiết kế nhân vật, Trò chơi
video, Vẽ kỹ thuật số, Kịch, Vẽ, Thiết kế trò
chơi, Photoshop, Làm niên giám
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục cướp cờ
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Thể thao
điện tử (E-Sports), Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng đá, Điền kinh
phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Thể thao
điện tử (E-Sports), Đấu vật
Mùa xuân: Đội cổ vũ, Bóng đá, Bóng mềm,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Hoạt hình
anime, CLB Cờ vua, CLB Quốc tế, CLB Bóng
bàn, Hội Học sinh, Hội học sinh chống quyết
định phá hủy (Students Against Destructive
Decisions), CLB Du lịch, CLB Trò chơi Video,
Chương trình Nhà khởi nghiệp Trẻ
Chương trình Hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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**Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

THÀNH
PHỐ

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

CÔNG LẬP NAM NỮ

