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VỊ TRÍ:

• Dân số: 17,000 người
• Cách Orlando 2 giờ lái xe về hướng
Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Nóng và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Ấm và Ôn hoà

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: 50
• ELTiS tối thiểu: 206

ORLANDO
Mã sân bay: MLB
INDIAN RIVER CHARTER
HIGH SCHOOL

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Bộ Giáo dục Florida công nhận đây là trường
có chất lượng học thuật xuất sắc
• Nhận huy chương Bạc của US News and World
Report
• Đăt trọng tâm vào các chương trình Nghệ
thuật trực quan và biểu diễn; chương trình
Đánh gôn đặc biệt nổi bật

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 670
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Xếp hạng “A” trên hệ thống xếp hạng trường của bang Florida, Indian River Charter High
School được vinh danh là Trường có chất lượng Giáo dục Xuất sắc từ Sở Giáo dục bang
Florida và nhận huy chương bạc của US News and World Report. Nằm bên bờ biển Đại
Tây Dương tuyệt đẹp của tiểu bang Florida, IRCHS chú trọng đặc biệt đến chương trình
nghệ thuật trực quan và trình diễn, cũng như tận dụng thời tiết dễ chịu tại đây để phát
triển chương trình Đánh gôn.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất hiện đại của Indian River bao gồm một nhà hát và sân khấu biểu diễn
chuyên nghiệp. Học sinh có quyền truy cập vào máy tính xách tay ChromeBook trong
mỗi lớp học và trường cung cấp chương trình Nghệ thuật Hình ảnh và Trình diễn với máy
tính xách tay MacBook.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Chương trình Đánh gôn của Indian River không chỉ đào tạo học sinh để thi đấu, trường
còn tập trung vào phát triển kỹ năng, nghi thức, lịch sử và ngành công nghiệp Đánh gôn.
Học sinh cũng có thể tận dụng khí hậu lý tưởng tại đây để học các môn thể thao như đội
cổ vũ và bóng chày.
Indian River chú trọng nhiều đến các chương trình nghệ thuật biểu diễn. Trường có một
địa điểm trình diễn chuyên nghiệp, “The Dome” và một Nhà hát Black Box.
CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Indian River là trường hạng “A” theo đánh giá từ Sở giáo dục của Bang. Ngoài ra, trường
còn được Tổ chức College Board trao chứng nhận giảng dạy chương trình AP Capstone.
Bộ Giáo Dục Florida công nhận Indian River là Trường Xuất sắc, và IRCHS đã nhận Huy
Chương Bạc từ US News and World Report.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Nằm dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Florida, Vero Beach là một điểm đến du lịch
hấp dẫn. Thị trấn đặc biệt nổi tiếng về môn đánh gôn, thể thao dưới nước và câu cá.
Học sinh có thể đi bộ xung quanh thị trấn hoặc sử dụng hệ thống giao thông công cộng
của Vero Beach để khám phá nhiều bãi biển, bảo tàng, tour du lịch thiên nhiên và phòng
trưng bày nghệ thuật.

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Văn học Anh, Lịch sử Châu Âu, Nhạc
lý, Vật lý, Ngôn ngữ và văn hoá Tây Ban Nha,
Chính quyền và Chính trị tại Mỹ, Lịch sử
nước Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Hoạt hình, Múa ba-lê, Ban nhạc,
Gốm sứ, Điệp khúc, Nghệ thuật thương mại,
Nghệ thuật kỹ thuật số, Vẽ, Ghi-ta, Jazz,
Phim và Giải trí, Nhạc lý, Nhạc kịch, Dàn
nhạc, Tranh vẽ, Bộ gõ, Nghệ thuật phim 2D,
Thiết kế sân khấu kỹ thuật, Sản xuất truyền
hình, Nhà hát, Dàn đồng ca
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Đánh gôn, Bơi và Lặn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Đánh gôn, Bơi và Lặn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bóng đá,
Nâng tạ
Mùa xuân: Bóng bầu dục cướp cờ, Bóng vợt,
Bóng mềm, Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Hoạt động cộng
đồng vào kỳ nghỉ Xuân, CLB Bờ biển, Hoạt
động cộng đồng, CLB Đánh gôn, CLB Ngôn
ngữ, Viện bảo tàng, Công viên, CLB Bóng
đá, Hoạt động học sinh, Ban chấp hành Hội
học sinh, Nghệ thuật thị giác, Thể thao dưới
nước
Chương trình Hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

NỔI BẬT

VIDEO

Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 95%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Berklee College of Music, Clemson University,
Fashion Institute of Technology, Flagler College, Florida Polytechnic University, Florida Southern College,
Florida State University, Georgia State University, Georgia Institute of Technology, Hofstra University, Indian
River State College, Johnson and Wales University, Keiser University, Liberty University, Mississippi State University, Ringling School of Art and Design, Santa Fe College, Savannah College of Art and Design, University
of Florida, University of Southern California, University of Tampa

Xem thêm về trường:
educatius.vn/
ANNE

verobeach.com | irchs.org
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** Các môn thể thao đồng đội có thể không được dạy trực tiếp tại trường. Học sinh có thể tham gia tại các trường lân cận.
Quy định của bang có thể hạn chế chơi thể thao trong vài trường hợp đặc biệt. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

BỜ BIỂN

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

CÔNG
LẬP

