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American Falls
High School

IDAHO FALLS
Sân bay gần nhất: IDA

American Falls, ID
VỊ TRÍ:

• Dân số: 5,266 người
• Cách Idaho Falls 1 tiếng lái xe về phía Tây
Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chỉ nhận học sinh đăng
ký học 1 năm
• TOEFL tối thiểu: Không chấp nhận
• ELTiS tối thiểu: 215

AMERICAN FALLS
HIGH SCHOOL

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Lớp học Lãnh đạo liên kết với University
of Idaho
• Khuôn viên trường gần với khu trượt
tuyết, đi bộ, và bơi lội

HỌC THUẬT:
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 401
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:16
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
American Falls High School là một trường Công lập tọa lạc tại American Falls, ID. Trường
có 401 học sinh từ lớp 9-12 với tỷ lệ học sinh/giáo viên thấp - 16/1. Đây là một trường
trung học toàn diện cung cấp chương trình tín chỉ kép, đào tạo kỹ thuật và nhiều môn
khác.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Ngôi trường mới được khánh thành vào năm 2002 và có nhiều lớp học hiện đại được sử
dụng trong những môn nghệ thuật, khoa học, âm nhạc, v.v... Trường cũng có một trung
tâm nghệ thuật biểu diễn tuyệt vời nơi học sinh có thể thực hành những năng khiếu
thiên bẩm của bản thân và phát triển các kỹ năng mới.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế có thể tham gia vào các môn thể thao như Bóng bầu dục, Bóng đá, Đấu
vật, Đội cổ vũ, v.v...
Những học sinh yêu thích nghệ thuật có thể sử dụng trung tâm nghệ thuật của trường.
Có rất nhiều lớp học để các em lựa chọn như ban nhạc jazz và hòa nhạc, câu lạc bộ làm
đồ gốm, ban nhạc rock và hội họa.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
American Falls là một thị trấn xinh đẹp, được bao quanh bởi những công viên quốc gia
thuộc hàng lớn nhất của nước Mỹ, ví dụ như Công viên quốc gia Yellowstone. Thành phố
này đóng vai trò như một trong những trung tâm kinh tế ở khu vực Đông Nam Idaho.
Trong khi nông nghiệp là trái tim của nền kinh tế, thì du lịch và giải trí cũng đóng góp
vào sự tăng trưởng không hề nhỏ. Môn đánh gôn rất phổ biến trong cộng đồng nơi đây,
ngoài ra học sinh có thể tham quan các công viên trong thành phố, khám phá những
hoạt động trên sông và hồ, vào nhà hát và tham gia vào các sự kiện cộng đồng.

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Cung cấp
chương trình Tín chỉ kép
Nghệ thuật: Ca sĩ AFHS, Đàn ghi-ta, Ban
nhạc Jazz và Hòa nhạc, Đàn dương cầm,
Làm đồ gốm, Ban nhạc Rock, Đàn Ukulele,
Dàn nhạc bộ khí, Vẽ tranh
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Bóng bầu dục, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ
Mùa xuân: Bóng mềm, Đội cổ vũ
Hoạt động ngoại khóa: CLB BPA, CLB Kịch,
CLB FFA, CLB Jr. Cititan, CLB Người Mỹ bản
địa, CLB Pep, Nhóm Nguồn sức mạnh, CLB
Tiếng Tây Ban Nha
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh:
Arizona State University, Boise State University, Boston College, Brigham Young University - Idaho, College
of Southern Idaho, Cornell University, Dixie State University, Embry Riddle Aeronautical University, Idaho
State University, Northern Arizona University, Snow College, Sothern Utah University, The College of Idaho,
University California Los Angeles, University of California, University of Idaho, University of Montana,
University of Utah, University of Wisconsin-Madision, Utah State University, Utah Valley University, Weber
State University, Western Washington University
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**Quy định của bang có thể hạn chế chơi thể thao trong một số trường hợp

NAM NỮ

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

CÔNG LẬP

