AZ
NAM NỮ

Prescott
High School

PRESCOTT HIGH SCHOOL

Prescott, AZ
VỊ TRÍ:

• Dân số: 40,590 người
• Cách Phoenix 1 tiếng 40 phút lái xe về
phía Tây Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Nóng và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 10-11
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: Không yêu cầu

PHOENIX
Mã sân bay: PHX

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Giảng dạy tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp,
tiếng Đức, và tiếng Tây Ban Nha
• Cung cấp 14 khóa học Nâng cao (AP)
• Nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị

HỌC THUẬT:

• Khối lớp: 9-12
• Tổng số học sinh của mỗi trường thành
viên: Khoảng 1,482
• Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:25
• Cấp bằng Tú tài: KHÔNG

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được chứng nhận bởi North Central Association từ năm 1917 và liên tục cung cấp
chương trình giảng dạy chất lượng cho các học sinh lớp 9 đến 12, Prescott High School
giảng dạy đầy đủ các môn, bao gồm các khóa học Nâng cao (AP), cũng như thể thao, sân
khấu, mỹ thuật, dàn hợp ca, ban nhạc và chương trình giáo dục hướng nghiệp. Hiệu quả
của chương trình giáo dục tốt đã tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các học sinh trong tương
lai. Điều này được thể hiện rõ qua thành tích của học sinh sau khi tốt nghiệp Prescott
High School, nhiều em đã nhận được học bổng danh giá của quốc gia và theo học tại các
trường Đại học hàng đầu của Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Prescott High School có một trung tâm biểu diễn nghệ thuật đã được cải tạo và sân vận
động thể thao đầy đủ tiện nghi.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các chương trình thể thao của Prescott High School được thiết kế để các học sinh đang
ở mức độ trung cấp có thể cải thiện kỹ năng và tham gia cấp độ Thi đấu liên trường. Bộ
môn Thể thao cố gắng đem lại những trải nghiệm an toàn và bổ ích cho học sinh-vận
động viên thông qua tất cả các bộ môn thể thao tại trường.
Prescott High School đặt ra tiêu chuẩn cao khi tuyển sinh các lớp nghệ thuật và đảm bảo
học sinh theo học ít nhất là đến trình độ trung cấp. Triết lý của trường là những học sinh
theo học các lớp nghệ thuật sẽ chấp nhận và cởi mở hơn, cũng như đạt điểm cao trong
các kỳ thi tuyển sinh đại học.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Khu vực này được tìm thấy vào năm 1894 và từng là một thị trấn khai thác mỏ. Mọi
người từ khắp nơi trên thế giới thích khung cảnh độc đáo đậm chất miền Viễn Tây và khí
hậu thú vị tại đây. Nơi đây có phong cảnh tuyệt vời và nhiều hoạt động ngoài trời, cũng
như lịch sử lâu đời, nền văn hóa đặc sắc và các khu mua sắm. Khu vực này có thời tiết
ấm áp tuyệt vời quanh năm, đậm nét đặc trưng của bang Arizona.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 80%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, University of Arizona,
University of California - Berkeley, Stanford University, Harvard University, Texas A&M University, San Jose
State University, University of Michigan, Michigan State University, Pennsylvannia State University, Brown
University

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,
Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học,
Giải tích, Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Văn học
Anh, Tiếng Pháp, Nhạc lý, Vật lý, Tâm lý
học, Tiếng Tây Ban Nha, Xưởng nghệ thuật,
Chính phủ Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Thiết kế 3D, Ban nhạc, Dàn
hợp ca, Kịch nghệ, Sản xuất Kịch, Lịch sử
và Phân tích Phim/Truyền hình, Dàn nhạc,
Điêu khắc, Ban nhạc hòa tấu, Nghệ thuật
Trực quan
Thể thao*:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Lặn,
Đánh gôn, Đạp xe leo núi, Đội cổ động,
Bơi lội
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đội cổ động,
Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đội cổ động, Quần
vợt, Điền kinh phối hợp, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Cầu lông, Chạy việt dã, Lặn, Đánh
gôn, Đạp xe leo núi, Bơi lội, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đội cổ động
Mùa xuân: Bóng mềm, Đội cổ động, Quần
vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Thi Học thuật
Decathlon, CLB Danh dự Học thuật, Người
giữ Giấc mơ, CLB Môi trường, Nhà lãnh
đạo doanh nghiệp tương lai của Mỹ, CLB
Nhật Bản, CLB Key, CLB Leo, Tòa án giả lập,
CLB Đạp xe leo núi, CLB Danh dự Toán học
Mu Alpha Theta, Hội người bản địa Mỹ,
Hiệp hội Danh dự Quốc gia, Bạn bè cùng
tiến và Lãnh đạo, CLB ảnh, Khôi phục Công
lý, CLB Rô-bốt, Diễn viên nhà hát Ruth
Street, CLB S, CLB Điêu khắc, Hội đồng Học
sinh, CLB Xưởng nghệ thuật, CLB Bóng
chuyền, Làm kỷ yếu/CLB Báo chí, Đời sống
Thanh niên
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

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

CÔNG LẬP

