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Chico Unified
School District
Chico, CA
VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 94,000 người
• Cách Sacramento 1.5 tiếng lái xe về
phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Khô
• Giới hạn đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: 45
• IELTS tối thiểu: 5.0

SACRAMENTO
Sân bay gần nhất: SMF

• Vị trí tuyệt vời tại miền Bắc California, gần thiên
nhiên và thành phố lớn
• Cung cấp 20 khóa Nâng cao (AP)
• Là một quận trường nổi bật về học thuật với
một số trường thành viên đã nhận California
Gold Ribbon
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 1,700
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:23
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Chọn trường trong quận?: KHÔNG
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 2

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Tọa lạc ở phía Bắc tiểu bang California, Chico Unified School District nổi tiếng với chương
trình học thuật xuất sắc. Học sinh quốc tế đạt đủ điều kiện sẽ được nhận vào 1 trong 2
trường trung học thành viên của quận trường, và các em được khuyến khích tham gia
vào các hoạt động và câu lạc bộ thú vị của quận trường.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Quận trường có hàng loạt các cơ sở vật chất hiện đại trong các trường trung học thành
viên. Quận trường có nhiều khán phòng, thư viện, phòng thí nghiệm khoa học và máy
tính, sân thể thao, đường chạy đua, v.v... Quận trường thường xuyên cải thiện để đảm
bảo cơ sở vật chất của các trường thành viên luôn trong tình trạng tốt nhất, và hiện đang
thực hiện dự án xây dựng phòng tập thể dục mới cho một trong các trường thành viên
của quận.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Chico Unified có nhiều đội thể thao ở những bộ môn khác nhau, từ Chạy việt dã cho đến
Trượt ván tuyết. Đội Chạy việt dã của quận đã giành nhiều danh hiệu vô địch trong 10
năm qua.
Các khóa học nghệ thuật tại Chico Unified School District rất phong phú và đáp ứng mọi
sở thích của học sinh, từ nhiếp ảnh, ban nhạc, cho đến vẽ tranh. Các lớp về sân khấu của
trường nổi tiếng với chương trình về kịch nghệ và sản xuất nhạc kịch.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Một số trường thành viên trong quận đã nhận được danh hiệu California Gold Ribbon
School trong vài năm qua, và gần đây nhất là năm 2017. Bên cạnh đó, trong 10 năm qua,
1 trong 3 đội chạy việt dã của trường thành viên trong quận trường đã 7 lần tranh cúp
vô địch tại cuộc thi Eastern Athletic League and the Northern Section CIF.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Chico, tọa lạc tại trung tâm Thung lũng Sacramento, cách Sacramento, thủ phủ của bang
California, 1.5 tiếng lái xe về phía Bắc và cách San Francisco khoảng 3 tiếng lái xe về phía
Đông Bắc. Thành phố này mang nét đẹp của một làng đại học với trường California State
University of Chico. Học sinh sẽ có thể thưởng thức các buổi biểu diễn trong nhà hát,
những buổi hòa nhạc, hoặc sự kiện âm nhạc vào tối thứ sáu ở trung tâm thành phố, các
em cũng có thể đi câu cá, đi bộ đường dài, chèo thuyền kayak và nhiều hoạt động thú vị
khác! Chico cũng nằm khá gần hồ Tahoe và Công viên Quốc gia Yosemite.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 88%

Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Baylor University, Brigham Young University,
Harvard University, Humboldt State University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University,
San Diego State University, Stanford University, University of California – Berkeley, University of California
– Davis, University of California – Los Angeles, University of Indiana, University of San Diego, University
Southern California, Yale University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Nghệ thuật
và Thiết kế 2D, Nghệ thuật và Thiết kế 3D,
Sinh học, Giải tích AB, Hóa học, So sánh
Chính phủ và Thể chế Chính trị, Vẽ tranh,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học Môi
trường, Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và Văn
hóa Pháp, Địa lý Nhân văn, Kinh tế vĩ mô,
Kinh tế vi mô, Tâm lý học, Ngôn ngữ và Văn
hóa Tây Ban Nha, Thống kê, Lịch sử Mỹ, Lịch
sử Thế giới
Nghệ thuật: Nghệ thuật và Thiết kế 2D,
Nghệ thuật và Thiết kế 3D, Ban nhạc A
Capella, Nghệ thuật, Ban nhạc, Làm gốm
sứ, Dàn hợp xướng, Nghệ thuật và Thiết kế
Kỹ thuật số, Nhiếp ảnh và thiết kế kỹ thuật
số, Vẽ tranh, Nghệ thuật Đồ họa, Đàn ghi-ta,
Hòa tấu nhạc Jazz, Sản xuất Truyền thông,
Đa phương tiện, Đàn dương cầm, Xưởng
nghệ thuật, Kỹ thuật Nhà hát, Nhà hát, Sản
xuất video, Dàn nhạc cụ bộ khí
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khúc côn cầu trên
sân, Bóng bầu dục, Đánh gôn, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Trượt tuyết và Trượt
ván trên tuyết, Bóng đá, Bơi lội, Bóng
chuyền, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khúc côn cầu trên
sân, Đánh gôn, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Trượt tuyết và Trượt
ván trên tuyết, Bóng đá, Bơi lội, Bóng
chuyền, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng
mềm, Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Chữ thập đỏ
Mỹ, CLB Nghệ thuật, Ban nhạc, CLB Cờ vua,
Dàn hợp xướng, CLB Khoa học Máy tính,
Nhóm múa, Đĩa gôn, CLB Trao quyền, CLB
Tiếng Pháp, Hội Nông dân Tương lai của Mỹ,
Liên minh đồng dị tính, HOSA - Hội Chuyên
gia Sức khỏe Tương lai, CLB Quốc tế , CLB
Key, CLB Toán học, Nhạc kịch, CLB Rô-bốt,
CLB Khoa học, CLB STEM, Hội Học sinh
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
**Quy định của tiểu bang có thể hạn chế chơi thể thao trong trường hợp đặc biệt.

CÔNG LẬP NAM NỮ

