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Chaffey Joint Union
School District
Ontario, CA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 167.500 người
• Hướng đông Los Angeles, cách 1 giờ lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ôn hoà

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không
SLEP: Từ 45
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 206

LOS ANGELES
Mã sân bay: LAX
CHAFFEY JOINT UNION
SCHOOL DISTRICT

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: Khoảng 2.500 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:26
Kỳ mùa Thu khai giảng: Đầu tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Cuối tháng 5

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: Có
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 9
• Được chọn trường thành viên: Không

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Quận trường có 9 trường thành viên nhận học sinh quốc tế. Quận trường có sẵn các lựa
chọn cụ thể để tất cả học sinh đều có thể đạt kết quả tốt nhất. Đội ngũ nhân sự và giáo
viên của các trường thành viên đều rất giỏi nghề, tận tâm, chuyên nghiệp.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Dù cơ sở vật chất của mỗi trường khác nhau nhưng hầu hết đều sở hữu sân vận động,
phòng chơi nhạc, lớp chuyên học toán và khoa học, phòng tập nhảy, hồ bơi,... Nhiều
trường đã thực hiện cải tiến khuôn viên cũng như áp dụng công nghệ mới. Trong đó,
trường gần đây nhất đổi mới cơ sở vật chất là vào năm 2014.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Quận trường có chương trình đào tạo các môn thể thao khá ấn tượng với THÀNH TỰU
có nhiều đội tuyển giành vô địch tại các hạng mục như bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục,
golf, bóng mềm, và bóng chuyền. Về tổng thể, quận trường được đánh giá là 1 trong top
5 trường có chương trình thể thao tốt nhất khu vực phía Nam California.
Các trường thành viên đều có chương trình đào tạo âm nhạc bao gồm các nhóm hợp
xướng thính phòng, giao hưởng, giao hưởng nhạc Jazz, ban diễu hành, phòng chơi piano,
đội nghi thức,... Ban diễu hành Marching Eagle Regiment của trường Etiwanda đạt giải
vô dịch danh giá “Bands of America” khu vực phía Tây, và được biểu diễn tại London
trong Ngày hội Diễu hành đón năm mới 2010. Ngoài ra, trường Colony và Ontario cũng
có chương trình đào tạo nghệ thuật nổi bật như làm gốm, đội nghi thức ngoài trời và
khiêu vũ.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thành phố Ontario và Rancho Cucamonga đều có khí hậu thuận hoà quanh năm,
và còn là những nơi đáng sống nhất theo đánh giá từ trang tin Sperling. Thành phố
San Bernardino tuyệt đẹp với nét đặc trưng vùng California và xa xa là đồi núi
bao phủ. Ontario và Rancho Cucamonga là địa điểm tổ chức các giải đấu chuyên
nghiệp, những sự kiện văn hoá thường niên, có nhà hát lớn và nhiều khu mua sắm.
Quận San Bernardino có 6 khu rừng quốc gia mà du học sinh có thể đến tham quan.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 93%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Arizona State University, California State Polytechnic
University -Pomona, Harvard University, Princeton University, University of California - Irvine,
University of California - Los Angeles, University of California - Riverside, University of Michigan,
University of Southern California

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Hoá học, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh,
Văn học Anh, Vật lý
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Lịch sử nghệ
thuật, Ban nhạc, Làm gốm, Hợp xướng,
Biên đạo, Khiêu vũ, Kịch nghệ, Vẽ chì, Ban
nhạc Jazz, Nhiếp ảnh, Piano, Mỹ thuật thiết
kế, Tổ chức, Dàn dựng sân khấu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục,
Bóng nước
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đô vật
Mùa xuân: Bóng chày, Golf, Bơi lội, Tennis,
Thể thao tổng hợp chạy, nhảy, ném, Bóng
chuyền
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã,
Tennis, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Bóng nước
Mùa xuân: Bóng mềm, Bơi lội, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Thuỷ sinh học, Bóng
rổ, Hiệp hội học sinh da màu, CLB yêu sách,
Thể thao cổ vũ, Truyện tranh, Hoạt động vì
cộng đồng, Khiêu vũ, Tổ chức Fellowship,
Hội nữ quyền, Thưởng thức ẩm thực, Tiếng
Pháp, Địa lý, Golf, Hip hop, Văn hoá Ấn Độ,
Tổ chức Làm sạch bờ biển quốc tế, CLB
tiếng Nhật, CLB Key, Giả lập hoạt động tổ
chức LHQ, CLB Nhận thức Hồi giáo, CLB học
sinh National Beta, Hoạt động xã hội NHS,
Triết học, Nhiếp ảnh, Hội chữ thập đỏ, CLB
Rotary, Khoa học, Bóng mềm, Tiếng Tây
Ban Nha, Bơi lội, Lướt sóng, Tennis, Bóng
chuyền
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG
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*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

CÔNG
LẬP

