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Paradise Valley
Unified School District

PARADISE VALLEY
UNIFIED SCHOOL DISTRICT
PHOENIX
Sân bay gần nhất: PHX

Phoenix, AZ

• Dân số: 1.6 triệu người
• Tọa lạc tại Phoenix
• Thời tiết:
Mùa hè/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

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Tọa lạc tại thành phố Phoenix, bang Arizona
đầy nắng
• Nhiều khóa học nghệ thuật độc đáo
• Giảng dạy Bằng Tú tài Quốc tế (IB)

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh từng trường: Khoảng 2,200
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:30
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Chọn trường thành viên trong quận? KHÔNG
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 4

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Paradise Valley Unified School District có 4 trường thành viên chấp nhận học sinh quốc
tế. Tất cả các trường trung học trong quận đều cung cấp nhiều khóa học Nâng cao (AP)
và Danh dự. Nhiều trường thành viên tại Paradise Valley còn giảng dạy các chương trình
học thuật đặc biệt, như Bằng Tú tài Quốc tế (IB) danh tiếng.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Một số cơ sở vật chất nổi bật của quận trường bao gồm khán phòng có 1,000 chỗ ngồi
vừa được hoàn thiện và sân bóng bầu dục dùng cỏ nhân tạo lớn. Vì Phoenix có thời tiết
đẹp quanh năm, tất cả trường thành viên đều có khung cảnh đẹp như công viên ngoài
trời với bàn ăn trưa và ghế dài để học sinh tận hưởng nắng ấm trong các khoảng nghỉ
giữa giờ.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Quận trường cung cấp nhiều môn thể thao cạnh tranh, bao gồm các bộ môn truyền
thống của Mỹ như Bóng bầu dục Mỹ và Bóng chày, cũng như các môn thể thao độc đáo
hơn như Cầu lông. Học sinh lớp 9-11 có thể tham gia thể thao.
Chương trình nghệ thuật của Paradise Valley rất ấn tượng, với nhiều khóa học độc đáo
như Nghệ thuật Ẩm thực, Phác thảo Kiến trúc, và Phóng sự ảnh.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Thành phố Phoenix có dân số đông nhất bang Arizona và được xếp hạng là một trong
những thành phố phát triển nhanh nhất nước Mỹ. Với nền văn hóa và đời sống đậm chất
nghệ sĩ rất độc đáo, Phoenix thân thiện với tất cả học sinh quốc tế, các em sẽ có cơ hội
tham gia vào các môn thể thao, nghệ thuật, tham quan những điểm du lịch và ăn uống
thú vị.
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, DeVry University, Embry
Riddle Aeronautical University, Grand Canyon University, Northern Arizona University, Prescott College,
Southwestern College, University of Arizona, University of Advancing Technology, University of Phoenix
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Lịch sử Nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Hóa học, So sánh Chính phủ và Thể chế
Chính trị, Khoa học Máy tính A, Nguyên tắc
Khoa học Máy tính, Ngôn ngữ Anh, Văn học
Anh, Khoa học Môi trường, Lịch sử Châu Âu,
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Kinh tế Vĩ mô,
Kinh tế Vi mô, Nhạc lý, Vật lý 1, Tâm lý học,
Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Xác suất
Thống kê, Xưởng Nghệ thuật, Chính phủ và
Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Phác thảo và thiết kế Kiến trúc,
Ban nhạc, Làm gốm sứ, Nghệ thuật Ẩm
thực, Dàn hợp ca, Khiêu vũ, Tranh luận, Kịch
nghệ, Vẽ tranh, Thiết kế và Kinh doanh Thời
trang, Nghiên cứu phim, Thiết kế Đồ họa,
Lịch sử Âm nhạc của Mỹ, Dàn nhạc Jazz,
Công nghệ trong Âm nhạc, Hội họa, Phóng
sự ảnh, Kỹ thuật Âm thanh, Dàn nhạc cụ Bộ
dây, Sản xuất Nhà hát và Dựng Sân khấu,
Truyền hình và Phim, Làm đồ gỗ
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, Bóng vợt, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Cầu lông, Nhảy cổ động, Chạy
việt dã, Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi và Lặn
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Quần
vợt, Điền kinh phối hợp, Bóng chuyền
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm Học thuật
Decathlon, CLB Nghệ thuật, CLB Sách, Khiêu
vũ, CLB Tiếng Pháp, Sản xuất Trò chơi, CLB
Rô-bốt, CLB Tiếng Tây Ban Nha, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

phoenix.gov/visitors | pvschools.net

*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
**Quy định của bang có thể cấm tham gia thể thao đối với một số trường hợp

VỊ TRÍ:

