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Escondido Charter
High School
Escondido, CA
VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 144,831 người
• Cách San Diego 40 phút 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: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 200

ESCONDIDO CHARTER
HIGH SCHOOL
SAN DIEGO
Sân bay gần nhất: SAN

• Chương trình Nghệ thuật và Truyền thông nổi
bật với nhiều giải thưởng
• Các khóa học cấp độ Đại học được giảng dạy
bởi trường Palamar City College
• Cung cấp chương trình hỗ trợ tiếng Anh (ESL)
toàn diện
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 856
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:18
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Chương trình giảng dạy nghiêm ngặt của Escondido Charter High School giúp học sinh
phát triển tư duy phản biện, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, và thử thách các em
với các kiến thức toán học và khoa học nâng cao. Từ học kỳ 2 của năm, học sinh có thể
đăng ký các khóa cấp độ Đại học của trường Palamar City College - ngôi trường nằm đối
diện với Escondido Charter High School.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Escondido Charter High School sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, giúp học sinh dễ dàng học
tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa thú vị trong thể thao, nghệ thuật, v.v...
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Escondido High School là thành viên của hiệp hội thể thao North County Conference và
được thi đấu tại giải Valley League. Trong suốt năm học, học sinh có thể chơi nhiều môn
thể thao khác nhau như Bóng rổ, Đánh gôn, Bơi lội và kể cả Khúc côn cầu Patin.
Học sinh yêu thích nghệ thuật có thể tham gia vào nhiều khóa học đa dạng như Xưởng
nghệ thuật: Thiết kế 2D, Thiết kế trong Truyền thông Hỗn hợp, Nhiếp ảnh I và II, và nhiều
môn thú vị khác nữa!
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Chương trình Truyền thông của Escondido Charter High School đã được vinh danh tại Lễ
hội Truyền thông của Học sinh miền Nam bang California và lễ trao giải iVIE Awards của
Hạt San Diego. Chương trình Nghệ thuật của trường được đặc biệt công nhận là 1 trong
những chương trình tốt nhất trong hạt theo đánh giá của Hiệp hội Đánh giá California
Assessment of Student Performance and Progress.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Thành phố Escondido cách trung tâm San Diego khoảng 30 phút lái xe về phía Bắc. Nơi
đây tọa lạc tại một thung lũng đẹp như tranh vẽ, được bao quanh bởi những ngọn núi
ven biển và mang trong mình một sự quyến rũ của lịch sử, các hoạt động thú vị và cộng
đồng dân cư thân thiện. Với các chuyến dã ngoại trong ngày, thành phố San Diego sẽ là
nơi tuyệt vời để trải nghiệm với nhiều bãi biển đẹp, sở thú, công viên giải trí và các khu
mua sắm.

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Giải tích AB,
Giải tích BC, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh,
Lịch sử châu Âu, Chính phủ và Chính trị Mỹ,
Xưởng nghệ thuật: Thiết kế 2D, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Ban nhạc, Dàn hợp
xướng Hòa nhạc, Khiêu vũ, Thiết kế trong
Truyền thông Hỗn hợp, Kịch, Đàn ghi-ta,
Nhiếp ảnh, Trình diễn Hợp xướng
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng chuyền
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Khúc côn
cầu Patin, Bóng đá, Bơi và Lặn, Điền kinh
phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng
chuyền, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Đánh gôn, Khúc côn cầu Patin,
Bóng mềm, Bơi và Lặn, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm Học thuật,
Hội Học sinh, Liên đoàn Học bổng tiểu bang
California, Đội cứu hộ của Không quân Hoa
Kỳ, CLB Nghệ thuật Kỹ thuật số, Nghệ thuật
biểu diễn, CLB Rô-bốt, Sản xuất chương trình
truyền hình, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Cấp độ
Căn bản đến Nâng cao

Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Drexel University, Georgetown University,
Harvard University, Harvey Mudd University, Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Pepperdine University, Smith University, Texas A&M University, University of California - Berkeley,
University of California - Los Angeles, University of California - San Diego, University of San Diego, University
of Washington, Yale University
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*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 một số trường hợp.

CÔNG LẬP NAM NỮ

