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SOUTH SANPETE
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Sanpete County, UT
VỊ TRÍ:

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 28.000 người
• Phía nam Salt Lake City, cách 2 giờ lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và ôn hoà

•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chỉ nhận lớp 9-11
SLEP: Từ 50
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 215

•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 340 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:14
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Giữa tháng 1
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Cuối tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Cuối tháng 5

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

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Nằm tại khu vực trung tâm Utah và thuộc Quận trường South Sanpete, trung học
Gunnison Valley có lớp học nhỏ giúp việc dạy, học giữa giáo viên và học sinh đạt hiệu
quả cao hơn. Quận trường nổi bật với tiêu chuẩn cao trong đào tạo giúp các học sinh
đạt kết quả tốt nhất. Trường chú trọng ứng dụng công nghệ trong học tập, mỗi học sinh
được cấp iPad sử dụng suốt học kỳ.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất của trường có phòng học hiện đại, nhiều tiện nghi thể thao (sân bóng bầu
dục, sân bóng đá, đường chạy, phòng thể dục), và một tháp chuông.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế được khuyến khích tham gia chương trình thể thao, là thế mạnh của
trường. Đội bóng chày nam và bóng mềm nữ hoạt động khá tích cực trong năm 2017.
Chương trình đào tạo nghệ thuật của trường giúp học sinh rèn luyện kỹ năng về âm
nhạc, mỹ thuật và nghệ thuật trình diễn. Có nhiều lớp học và câu lạc bộ phù hợp sở thích
của học sinh như Thiết kế trên máy tính, Nhạc giao hưởng, …
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thuộc địa phận bang Utah, South Sanpete nổi tiếng với nhiều phong cảnh, kỳ quan thiên
nhiên xinh đẹp. Học sinh quốc tế có cơ hội tham gia hoạt động ngoài trời thư giãn như
mua sắm, câu cá, cắm trại, trèo vách đá, đạp xe trên núi, …
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Brigham Young University, Southern Utah University,
University of Utah, Utah State University, Utah Valley University

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Ngôn ngữ
Anh, Toán, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Mỹ thuật, Ban nhạc, Đồng ca,
Kịch nghệ, Nhạc giao hưởng
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Bóng bầu dục, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Golf, Bóng đá, Tennis,
Thể thao tổng hợp chạy, nhảy, ném
Nữ:
Mùa thu: Đội nghi thức, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Golf, Bóng đá, Tennis,
Thể thao tổng hợp chạy, nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Ban nhạc, Đồng ca,
Thể thao cổ vũ, Thiết kế trên máy tính, Viết
sáng tạo, Kịch nghệ, Nhạc giao hưởng, Diễn
thuyết, Hội đồng học sinh
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG
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