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Placentia-Yorba Linda
Unified School District
Placentia, CA
VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 51,671 người
• Cách Los Angeles 30 phút lái xe hướng
Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Khô
• Giới hạn đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: Không chấp nhận
• ELTiS tối thiểu: 206

LOS ANGELES
Sân bay gần nhất: LAX
PLACENTIA-YORBA LINDA
UNIFIED SCHOOL DISTRICT

• Nhiều trường thành viên đã đạt giải thưởng
National Blue Ribbon và CA Gold Ribbon
• 3 lần được nhận giải thưởng College Board’s
AP District Honor Roll
• Đội ngũ giáo viên được cựu đệ nhất phu nhân
Michelle Obama công nhận
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 1,500
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:33
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Chọn trường thành viên trong quận: KHÔNG
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 4

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Placentia-Yorba Linda Unified School District (PYLUSD) tọa lạc ở phía Đông Nam của
thành phố Los Angeles. Quận trường nổi tiếng nhờ duy trì chất lượng học thuật xuất sắc
thông qua các chương trình học đầy thách thức, tập trung vào dự bị Đại học.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Placentia-Yorba Linda Unified đã hiện đại hóa hơn 20 trường học thành viên trong quận,
trong đó có 3 trường trung học. Để có thể phục vụ học sinh tốt hơn, quận trường đã xây
dựng trường trung học thứ 4, khánh thành vào năm 2009. Các trường đều có cơ sở hạ
tầng hiện đại, bao gồm những phòng thí nghiệm khoa học, lớp học công nghệ và cơ sở
vật chất dành cho bộ môn mỹ thuật.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh được tham gia vào nhiều môn thể thao khác nhau và sử dụng những cơ sở vật
chất tuyệt vời của trường trong thi đấu và thực hành. Các môn thể thao tiêu biểu của
trường bao gồm Bóng nước, Đánh gôn, Quần vợt và Bơi lội. Một số quy định của bang
California có thể gây ra hạn chế cho học sinh quốc tế khi tham gia vào các môn thể thao
ở cấp độ thi đấu liên trường. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật PYLUSD (PAC) được thiết kế như một phòng hòa nhạc
và nhà hát đa năng với sức chứa hơn 600 chỗ ngồi. PAC được công nhận trên toàn quốc
về các chương trình nghệ thuật thị giác và biểu diễn.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Các trường học trong quận đã đạt được nhiều giải thưởng như: California Distinguished
School, National Blue Ribbon, California Gold Ribbon School, California Model Continuation High School và được công nhận là California’s Exemplary Independent Study.
Quận trường cũng đã được đưa vào Bảng xếp hạng College Board’s AP District Honor
Roll 3 lần kể từ năm 2011. Các trường trung học trong quận trường PYLUSD liên tục
được xếp hạng cao trong danh sách “Những trường Trung học tốt nhất nước Mỹ” theo
Newsweek, US News và World Report.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
PYLUSD tọa lạc tại vị trí tuyệt vời ở thành phố Placentia, nơi học sinh có thể thỏa thích
tham gia vào các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, đạp xe leo núi, trượt tuyết và
vui chơi tại những bãi biển của Orange County. Ngoài ra, chỉ với một chuyến đi tàu điện
ngầm ngắn, các em có thể đến Los Angeles, nơi có nhiều khu mua sắm, ăn uống và giải trí
đẳng cấp thế giới. Universal Studios và Disneyland là những điểm vui chơi rất thú vị mà
học sinh nên đến thăm!
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 90%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Baylor University, Boise
State University, Brown University, Claremont McKenna College, Cornell University, Duke University, Johns
Hopkins University, Penn State University, Princeton University, Stanford University, University of California Berkeley, University of California - Los Angeles, University of Southern California, West Point, Yale University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp,
tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Ngôn ngữ và
Văn hóa Trung Quốc, Khoa học Máy tính A,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học Môi
trường, Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và Văn
hóa Pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Địa lý
Nhân văn, Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản,
Kinh tế vĩ mô, Vật lý 1, Ngôn ngữ và Văn hóa
Tây Ban Nha, Thống kê, Xưởng Nghệ thuật
2D, Xưởng Nghệ thuật 3D, Xưởng Nghệ
thuật: Vẽ tranh, Chính phủ và Chính trị Mỹ,
Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Làm gốm sứ, Khiêu
vũ, Truyền thông Kỹ thuật số, Nhiếp ảnh và
Thiết kế Kỹ thuật số, Thiết kế Đồ họa, Nghệ
thuật Truyền thông, Sản xuất truyền thông,
Âm nhạc Nhà hát, Vẽ tranh, Xưởng Nghệ
thuật-Thiết kế 2D, Xưởng Nghệ thuật-Thiết
kế 3D, Xưởng Nghệ thuật-Vẽ tranh, Video và
Hình ảnh Kỹ thuật số, Sản xuất video
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
nước
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Lặn, Đánh gôn, Bóng
vợt, Bơi lội, Quần vợt, Điền kinh phối hợp,
Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Đánh
gôn, Quần vợt, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bóng đá,
Bóng nước
Mùa xuân: Đội cổ vũ, Bóng vợt, Bóng mềm,
Bơi lội, Điền kinh phối hợp, Bóng nước
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm Học thuật
Decathlon, CLB Kịch nghệ, Tòa án giả lập,
Nhóm Olympic Khoa học, Diễn thuyết và
Tranh luận
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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*Tất cả môn học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
**Quy định của bang có thể hạn chế chơi thể thao trong một số trường hợp.

CÔNG LẬP

