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Idyllwild Arts
Academy

LOS ANGELES
Sân bay gần nhất: LAX

Idyllwild, CA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 4,000 người
• Cách Los Angeles 2 giờ lái xe về
hướng Đông
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Học sinh bắt buộc
phải cung cấp một số tác phẩm nghệ
thuật của mình (ví dụ như Hồ sơ năng
lực - Portfolio, Video, v.v...)
• TOEFL tối thiểu: Ưu tiên
• ELTiS tối thiểu: Không yêu cầu

IDYLLWILD ARTS
ACADEMY

ĐIỂM NỔI BẬT

• Được đánh giá là Trường Trung học giảng
dạy Nghệ thuật số 1 tại Mỹ năm 2019 theo
Niche.com
• Bao quanh bởi công viên Mt. San Jacinto
State Park
• Chương trình giảng dạy chú trọng vào phát
triển sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12, học sinh đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 291
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:5
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: KHÔNG

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Idyllwild Arts là một trong những trường nội trú tư thục nổi tiếng tại Mỹ tập trung giảng
dạy chuyên ngành nghệ thuật. Trường mang tới cho học sinh chương trình giảng dạy chú
trọng vào lĩnh vực viết sáng tạo, khiêu vũ, thiết kế thời trang, điện ảnh và phương tiện
truyền thông số, nghệ thuật liên ngành, âm nhạc, sân khấu, và nghệ thuật thị giác. Học
sinh tốt nghiệp từ Idylllwild thường được các Nhạc viện hoặc các trường Đại học hàng
đầu trên toàn thế giới tìm kiếm và tuyển chọn.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Tọa lạc trong khuôn viên rộng 205 mẫu Anh nằm bên trong khu rừng ở dãy núi San Jacinto tại Nam California, các cơ sở vật chất trong trường bao gồm phòng hòa nhạc trị giá 6
triệu đô, các không gian biểu diễn, xưởng nghệ thuật và phòng trưng bày. Học sinh cũng
có thể sử dụng trung tâm thể dục, sân bóng rổ, trung tâm viết lách, thư viện và nhà sách.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Thay vì mang tới chương trình thể thao được lên kế hoạch sẵn, trường Idyllwild Arts
Academy cung cấp cho học sinh các phương tiện giải trí giúp phát triển năng lực thể
thao của học sinh.
Idyllwild tập trung vào chương trình đào tạo tiền chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ trẻ có
năng khiếu. Idyllwild Arts Academy là một trong những cái tên được công nhận chất
lượng tốt nhất về giáo dục nghệ thuật bậc trung học. Học sinh sẽ được phát triển như
những nghệ sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực mà các em lựa chọn, dưới sự hướng dẫn của
những giảng viên xuất sắc và ưu tú.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Cựu học sinh của Idyllwild Arts Academy gồm có Casey Abrams - thí sinh lọt vào chung
kết American Idol, Marin Ireland diễn viên được đề cử giải thưởng Tony, và nghệ sĩ kèn
gỗ Liang Wang thuộc Dàn nhạc New York nổi tiếng. Niche.com đánh giá Idyllwild Arts
Academy là Trường Trung học Tư thục có Chương trình Nghệ thuật Tốt nhất nước Mỹ.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh sẽ được xếp chung với một người bạn cùng phòng tại ký túc xá nằm ngay trong
khuôn viên trường. Khu ký túc xá được chia ra 2 loại: ký túc xá nam hoặc nữ, và ký túc xá
danh dự dành cho học sinh lớp trên.

TÙY CHỌN MÔN HỌC* :
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Thay cho các
môn học Nâng cao, trường cung cấp cho
học sinh hơn 20 khóa học Danh dự với điểm
Xuất sắc trong bảng điểm của mình
Nghệ thuật: Diễn xuất, Hoạt hình, Múa ba
lê, Làm gốm sứ, Quay phim, Nghệ thuật
Máy tính, Khiêu vũ trên sân khấu, Nhiếp ảnh
và Thiết kế Kỹ thuật số, Đạo diễn, Viết kịch,
Vẽ tranh, Thiết kế thời trang, Viết truyện
viễn tưởng, Dựng phim, Hậu kỳ phim, Sản
xuất phim, Múa nhạc Jazz, Múa Hiện đại,
Sân khấu Nhạc kịch, Hội họa, Nhiếp ảnh,
Viết thơ, Kỹ thuật In lụa, Viết kịch bản, Điêu
khắc, Thiết kế và Sản xuất Sân khấu, Chỉ đạo
Sân khấu
Âm nhạc: Tất cả nhạc cụ cổ điển và nhạc
Jazz, Luyện thanh nhạc cổ điển và nhạc Jazz,
Chấm điểm phim, Dàn nhạc trong nhà, Ban
nhạc Jazz, Lý thuyết nhạc Jazz, Lịch sử âm
nhạc, Nhạc lý, Sáng tác nhạc, Thiết kế Âm
thanh
Thể thao: Bóng rổ, Ném đĩa frisbee
Hoạt động ngoại khóa: CLB Truyện tranh
Nhật Bản, CLB Môi trường, CLB Thể dục thể
hình, Tạp chí Văn học, Hiệp hội Danh dự
Quốc gia, CLB Chạy bộ, CLB Điền kinh, Hội
đồng học sinh, CLB Yoga
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Berklee College of Music, Boston Conservatory,
Brown University, CalArts, Cornell, Cornish College of the Arts, Emerson College, The Julliard School, New
England Conservatory, NYU- Tish School of the Arts, Pratt Institute, Royal College of Music, Royal Conservatoire of Scotland, Royal Welsh College of Music and Drama, Tufts, University of the Arts London, University
of Southern California

“Được trải nghiệm học tập tại Idylwild
Arts Academy thật đáng quý. Thầy cô
như người dẫn
lối giúp em học được nhiều kiến thức
và kỹ năng hữu ích, em được dạy phải
luôn nhớ mình
là ai và mục tiêu của mình là gì. Nhờ
những trải nghiệm quý báu này mà
giờ đây em đã sẵn
sàng chuyển tới Thành phố New York
và tiếp tục phát triển bản thân tại trườn
g School of
Visual Arts và khám phá thế giới rộng
lớn ngoài kia.” – Shenglong đến từ Trun
g Quốc
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*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

NỘI TRÚ

