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Las Virgenes Calabasas High School
Calabasas, CA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 24.150 người
• Phía tây Los Angeles, cách 45 phút lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chỉ đào tạo
Chương trình học thuật
• SLEP: Từ 60
• TOEFL: Từ 80
• ELTiS: Từ 242

LAS VIRGENES - CALABASAS
HIGH SCHOOL
LOS ANGELES
Mã sân bay: BUR/LAX

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 1.800 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:35
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Giữa tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Giữa tháng 6

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: Không
• Trường nhận học sinh quốc tế: 1

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Trung học Calabasas (CHS) thuộc Quận trường Las Virgenes, trường tự hào là một trong
những trung học tốt nhất bang California. Điểm SAT trung bình 1240 và tỷ lệ học sinh
được nhận vào đại học là 94%.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Nhờ có khí hậu ôn hoà quanh năm, khuôn viên trường Calabasas được thiết kế thoáng
mát như công viên.
Hệ thống cơ sở vật chất gồm có sân lát cỏ, sân vận động thể thao, hồ bơi đạt chuẩn
Olympic, trung tâm truyền thông hiện đại, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, …
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Chương trình thể thao chất lượng đã đào tạo ra nhiều vận động viên giỏi tiếp tục thi
đấu ở bậc đại học, lên chuyên nghiệp, thậm chí tham gia thi đấu Olympic. Những vận
động viên đấu vật của trường đủ tiêu chuẩn tham gia các giải lớn như CIF Divisional
Championships 21 năm liên tiếp và được thi đấu ở CIF Masters Tournament 10 lần trong
vòng 21 năm qua.
Chương trình nghệ thuật của trường cũng rất ấn tượng với rất nhiều cựu học sinh trở
thành diễn viên và nhạc sỹ chuyên nghiệp.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Trung học Calabasas được trao danh hiệu Blue Ribbon Toàn quốc, và Trường Giỏi bang
California, là danh hiệu chỉ được trao cho những trường xếp thứ hạng cao nhất toàn
bang.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Trong những năm gần đây, Calabasas trở nên nổi tiếng vì là nơi ghi hình chương trình
thực tế gia đình Kardashian. Là một cộng đồng giàu có với khoảng 24.000 dân, chỉ mất 40
phút lái xe đến trung tâm giải trí, văn hóa của Los Angeles. Calabasas nằm dưới chân dãy
núi Santa Monica giữa Thung lũng San Fernando và bờ biển Malibu, thuận tiện đi biển,
leo núi, đạp xe trên núi và nhiều hoạt động ngoài trời khác
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 94%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Berklee College of Music, Boston University, University of
California - Berkeley, University of California - Davis, University of California - Los Angeles, University
of California Santa Barbara, California College of the Arts, Case Western Reserve University, Cornell
University, George Washington University, University of Miami, Northwestern University, Ohio State
University, University of Oregon, Parsons The New School for Design, Pennsylvania State University,
University of Pennsylvania, Pepperdine University, San Francisco Conservatory of Music, University
of Southern California, Stanford University, University of Texas, University of Washington

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Pháp, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Giải tích AB, Giải tích BC, Hóa học,
Khoa học máy tính, Tiếng Anh, Khoa học môi
trường, Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và văn
hoá Pháp, Vật lý, Ngôn ngữ và văn hoá Tây
Ban Nha, Thống kê, Mỹ thuật thiết kế, Chính
trị và Hệ thống chính quyền Mỹ, Lịch sử nước
Mỹ
Nghệ thuật: Mỹ thuật, Làm gốm, Hợp ca, Ban
nhạc hòa tấu, Múa, Thiết kế thủy tinh, Biện
luận, Giao hưởng nhạc Jazz, Ban diễu hành,
Nhạc giao hưởng, Dàn dựng sân khấu, Mỹ
thuật thiết kế, Kịch nghệ, Giao hưởng bộ khí,
Làm kỷ yếu
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, Golf, Bóng vợt, Bơi và
Lặn, Tennis, Thể thao tổng hợp chạy, nhảy,
ném, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã, Golf,
Tennis, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Bóng đá,
Bóng nước
Mùa xuân: Thể thao cổ vũ, Bóng vợt, Bóng
mềm, Bơi và Lặn. Thể thao tổng hợp chạy,
nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: CLB Quảng cáo, CLB
Anime, CLB Cờ, Bóng gậy, Nhóm nhảy, Khoa
học máy tính, Lãnh đạo doanh nghiệp tương
lai, CLB Nghệ thuật Game, CLB Gay/Straight
Alliance, Môi trường sống con người, CLB
Chương trình IB, CLB Điện ảnh độc lập, CLB
Đầu tư, Hội danh dự Toán học, Bóng bàn,
Người máy, Leo vách đá, Nhảy Salsa, CLB Lặn
bằng bình khí, CLB Trượt tuyết và trượt ván,
CLB Tiếng Tây Ban Nha, CLB Lướt sóng, CLB
Kịch nghệ, Trung tâm Dạy kèm, Ném đĩa, CLB
UNICEF
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ

*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

CÔNG
LẬP

“Một trường rất đẹp với
nhiều cựu học sinh nổi
tiếng. Trường tọa lạc tại
một khu dân cư cao cấp
và trường có một nhóm
hỗ trợ tuyệt vời cho học
sinh quốc tế!” - Rusty Silv
a, Giám Đốc Khu Vực
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