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NAM NỮ

Rockwell Charter
High School

ROCKWELL CHARTER
HIGH SCHOOL
PROVO
Sân bay gần nhất: SLC

Eagle Mountain, UT
• Dân số: 24,000 người
• Cách Provo 30 phút lái xe về phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm áp và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 214

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Sân vận động Điền kinh phối hợp mới
được khai trương vào Mùa thu 2019
• Tọa lạc gần thành phố Provo và Salt Lake

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 7-12
Tổng số học sinh toàn trường: 465
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:25
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc
tế: 1

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 2011, Rockwell Charter High School là một trường Công lập
tọa lạc giữa các thành phố Salt Lake và Provo, tiểu bang Utah. Trường cung cấp các khóa
học Nâng cao AP cũng như nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị cho các học sinh quốc tế.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Rockwell Charter High School có nhiều phòng học hiện đại, được trang bị bảng thông
minh. Trường vừa khai trương khu Điền kinh phối hợp vào Mùa thu năm 2019.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh có thể tham gia vào các đội thể thao truyền thống của Mỹ, ví dụ như Bóng chày,
Chạy việt dã, Nhóm nhảy cổ động, và Bóng đá.
Học sinh quốc tế quan tâm đến nghệ thuật biểu diễn có thể tham gia vào câu lạc bộ Nghệ
thuật của trường. Trường đã được tham gia vào các cuộc thi Kịch nghệ và Shakespeare
của tiểu bang.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Eagle Mountain là một cộng đồng nhỏ, nằm cách thành phố Provo và Salt Lake, tiểu bang
Utah 40 phút lái xe. Thị trấn đang phát triển này có 35 công viên cho học sinh thỏa sức
khám phá và nằm gần một số địa danh nổi tiếng cấp quốc gia.
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boise State University, Brigham Young University,
Dixie State University, Northern Arizona University, Southern Utah University, University of Oregon,
University of Portland, University of Utah, Utah State University, Utah Valley University, Virginia Wesleyan
University, Weber State, Willamette University

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,
Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa Nâng cao (AP): Sinh học, Giải tích
AB, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Xác suất
Thống kê
Nghệ thuật: Làm phim hoạt hình, Ban nhạc,
Làm gốm sứ, Dàn hợp xướng, Dàn hợp ca
Hòa nhạc, Kịch nghệ, Vẽ tranh, Dàn nhạc
giao hưởng, Tô màu, Điêu khắc, Trình diễn
Hợp ca
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Bóng chày, Chạy việt dã, Nhóm
nhảy cổ động
Mùa đông: Bóng rổ, Nhóm nhảy cổ động
Mùa xuân: Nhóm nhảy cổ động, Bóng đá,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Nhóm nhảy cổ động,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Nhóm nhảy cổ động
Mùa xuân: Nhóm nhảy cổ động, Bóng
mềm, Điền kinh phối hợp
Hoạt động Ngoại khóa: CLB Kịch nghệ, Liên
minh Đồng - Dị tính
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

41

* Tất cả các khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
** Quy định của bang có thể hạn chế học sinh chơi thể thao trong một số trường hợp

VỊ TRÍ:

