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VỊ TRÍ:

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 91,200
• Cách thành phố Phoenix 30 phút lái xe về
hướng Đông Nam.
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không có
SLEP tối thiểu: Từ 50
TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
ELTiS tối thiểu: Từ 215

PHOENIX
Mã sân bay: PHX

•
•
•
•
•
•
•

Các lớp: 9-12
Tổng số học sinh mỗi trường: 3,886
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 7
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Cuối tháng 5

• Cấp bằng Tú tài: Có
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 01

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Trường Hamilton thành lập năm 1998, là trường Trung Học hệ 4 năm, nằm phía đông
nam thành phố Chandler.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên trường nổi bật với nhiều phòng học lớn và các khu chức năng rộng rãi, thông
thoáng. Trường có thư viện, thính phòng, 2 phòng thể dục, sân bóng bầu dục, hồ bơi có
hệ thống làm ấm hiện đại.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường Hamilton là thành viên Hiệp hội Liên trường bang Arizona (AIA), có THÀNH TỰU
vô địch nhiều môn thể thao khác nhau. Học sinh quốc tế có thể tham gia bất kỳ đội tuyển
nào của trường. Ban nghệ thuật của trường được đánh giá cao với cơ sở vật chất và
chương trình giảng dạy mỹ thuật chất lượng, tạo điều kiện giúp các học sinh phát triển
năng khiếu của mình.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Khoá 2015 trường có 12 học sinh vào chung kết các giải đấu toàn quốc và 12 học nhận
học bổng khen thưởng cấp quốc gia. Ngoài ra, có 44 học sinh đã đạt học bổng các môn
Nâng cao (AP) trong năm 2015. Trước đây, trường được tạp chí Newsweek đánh giá
là một trong những trường trung học hàng đầu nước Mỹ. Năm 2006, trường đạt giải
thưởng Siemens trở thành trường trung học đào tạo môn nâng cao (AP) Toán và Khoa
học tốt nhất bang Arizona.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thành phố Chandler nằm phía đông nam Quận Maricopa, cách Phoenix 20 dặm. Học sinh
quốc tế sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống đô thị với nhiều tiện ích ngay trong thành phố.
Tỷ lệ được nhận vào Đại học: 98%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Arizona State University, Cornell University,
Duke University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New Jersey Institute of
Technology, Northern Arizona University, Northwestern University, Princeton University,
Stanford Rice University, University of Arizona, University of California, University of
Michigan, University of Pennsylvania, Vanderbilt University, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu, tiếng Trung,
Pháp, Đức, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): NSinh học,
Giải tích AB, Giải tích BC, tiếng Trung Quốc,
Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh, Địa lý
nhân văn, Kinh tế vĩ mô, Nhạc lý, Vật lý I, Vật
lý II, Vật lý C, Tâm lý học, Ngôn ngữ Tây Ban
Nha, Thống kê, Mỹ thuât thiết kế, Chính trị
và Hệ thống chính quyền Mỹ, Lịch sử Thế
giới
Nghệ thuật: Hợp xướng, Đồng ca, Viết sáng
tạo, Khiêu vũ, Kịch nghệ, Nghệ thuật viết và
trình diễn, Luyện thanh
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Cầu lông, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Golf, Bơi và Lặn
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Tennis, Điền kinh,
Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Cầu lông, Chạy việt dã, Golf, Bơi
và Lặn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Golf, Bóng đá, Tennis, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa:
Academic Decathlon, Thiên văn học, Đấu
cờ, Khoa học máy tính, Nhóm múa, Diễn
kịch, Nấu ăn, Thời trang, Lãnh đạo doanh
nghiệp tương lai, Hiệp hội Nhà giáo tương
lai, Sản xuất phim, Thể dục rèn luyện thân
thể, Bóng bầu dục cướp cờ, Thi vấn đáp
khoa học, Hockey, CLB Key, Bóng vợt, Giả
lập hoạt động tổ chức LHQ, Hội học sinh Hồi
giáo, Viết báo, Olympiad, Ném đĩa
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
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