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Sequoia Charter Sequoia Secondary
Charter High School

PHOENIX
Mã sân bay: PHX
SEQUOIA CHARTER - SEQUOIA
SECONDARY CHARTER HIGH
SCHOOL

Mesa, AZ

• Dân số: 457,587
• Tọa lạc cách Phoenix 30 phút về phía
Đông
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Nóng và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký:
• Chấp nhận lớp: 9-12
• SLEP tối thiểu: 50

• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•

Các lớp: 7-12
Tổng số học sinh của trường: 380
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:15
Ngày khai giảng dự kiến: Đầu tháng 8
Ngày bế giảng dự kiến: Cuối tháng 5

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• Trường thành viên: 01

TÙY CHỌN MÔN HỌC:

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Sequoia Secondary Charter High School là một trong những trường công lập lâu đời nhất và lớn
nhất ở Arizona chào đón học sinh quốc tế từ lớp 9 đến 12. Trường có kỳ vọng cao bắt nguồn từ
mong muốn được nhìn thấy mỗi em học sinh đạt được đầy đủ tiềm năng của mình. Giảng viên và
nhân viên của Sequoia tin rằng sự tương tác giữa học sinh, phụ huynh và giáo viên là bí quyết để
thành công học tập và xã hội. Với các lớp cấp tín chỉ kép cho bậc đại học, Sequoia Secondary Charter
High School đã đi trước các trường khác một bước.

Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Cung cấp các
lớp cao đẳng cộng đồng để lấy tín chỉ kép
(có tính phí) thay cho các khóa AP.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Nghệ thuật: Nhập môn về Nghệ thuật, Sơ
cấp về nhạc cụ, Nhạc cụ nâng cao

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT

Thể thao:
Lưu ý: Các môn thể thao tùy thuộc
và thay đổi tuỳ theo mùa, vui lòng
liên hệ để biết thông tin chi tiết.

Sequoia Secondary sử dụng chung một khuôn viên với các trường thành viên khác của Sequoia. Các
cơ sở vật chất bao gồm một phòng tập thể dục, các sân thể thao, và nhiều thứ khác nữa.

Sequoia khuyến khích một lối sống lành mạnh thông qua các chương trình ngoại khóa toàn diện và
các câu lạc bộ, bao gồm bóng đá và võ thuật. Trường cũng giúp học sinh học tập để đánh giá cao
nghệ thuật với các khóa học như Nhạc Cụ.

CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC

Nằm ở Maricopa County và chỉ cách Phoenix 15 dặm về phía đông, Mesa bao gồm 132 dặm vuông
và là thành phố lớn thứ ba ở tiểu bang Arizona. Thành phố mang đến những lợi thế của một khu
đô thị phát triển mạnh với cảm giác của một môi trường ngoại thành. Mesa rất thuận tiện xét về
một loạt các tiện nghi, bao gồm công viên, cơ sở vật chất về thể thao và sân gôn được đánh giá cao.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Arizona State University, Brigham Young University,
East Valley Institute of Technology, Grand Canyon Arizona State University, Grand Canyon University,
Mesa Community College, Monmouth College, Northern Arizona University, Northern Arizona
University, University of Arizona, University of Arizona, University of Phoenix

Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng chuyền
Mùa xuân: Bóng chày
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng chuyền
Mùa xuân: Bóng mềm
Hoạt động ngoại khóa: Trao đổi văn hóa,
Chăm sóc sức khoẻ, Âm nhạc, Dự án Ohana,
CLB khoa học, Hội đồng học sinh, Sách niên
giám
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

VỊ TRÍ:

