
TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,
Tiếng Tây Ban Nha 
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Văn hóa và
Ngôn ngữ Trung Quốc, So sánh chính trị và
bộ máy nhà nước, Tác phẩm và ngôn ngữ
Anh, Tác phẩm và văn học Anh, Khoa học
môi trường, Lịch sử Châu Âu, Văn hóa và
ngôn ngữ Pháp, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi
mô, Vật lý 1, Vật lý 2, Tâm lý học, Văn hóa
và ngôn ngữ Tây Ban Nha, Thống kê, Trưng
bày nghệ thuật: Thiết kế 2D, Trưng bày nghệ
thuật: Thiết kế 3D, Trưng bày nghệ thuật:
Vẽ, Chính trị và bộ máy nhà nước Mỹ, Lịch
sử Mỹ, Lịch sử thế giới

Nghệ thuật: Ban nhạc, Làm gốm, Hợp ca,
Nhiếp ảnh kỹ thuật số, Khiêu vũ, Vẽ chì,
Guitar, Giao hưởng nhạc Jazz, Nhạc lý, Nhạc
giao hưởng, Sơn màu, Giao hưởng bộ gõ,
Piano, Tổ chức sân khấu, Ban nhạc giao
hưởng, Kịch nghệ, Giao hưởng bộ khí, Thiết
kế 
Thể thao:
Nam: 
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Đánh gôn,
Bóng đá Mỹ
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi và lặn, Đấu vật 
Mùa xuân: Bóng chày, Tennis, Chạy đua
Nữ: 
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bóng đá
Mỹ, đội cổ vũ Spirit-line
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi và lặn 
Mùa xuân: Bóng mềm, Tennis, Điền kinh,
Bóng chuyền 

Hoạt động ngoại khóa: Nghệ thuật, Thu
âm, Cờ và Game, Khiêu vũ, Lãnh đạo doanh
nghiệp tương lai, Nhà giáo tương lai, Điện
ảnh, Khúc côn cầu, Tạp chí văn chương,
CLB Mock Trial, Hội học sinh giỏi quốc gia,
Nhiếp ảnh, Vật lý, Khoa học, Hoạt động xã
hội tiếng Tây Ban Nha

Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Quận cho phép ghi danh vào bốn trường trung học thành viên từng đoạt giải thưởng,
được Sở Giáo dục bang Arizona xếp hạng A. Các trường thành viên khuyến khích học
sinh tham gia vào những chương trình cấp tín chỉ đại học, các hoạt động ngoại khóa có
ích và tham gia thi đấu thể thao.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
Quận trường Deer Valley Unifed nổi bật nhờ có cơ sở vật chất xuất sắc. Học sinh được
học tập trong môi trường ứng dụng công nghệ hiện đại.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Quận trường tổ chức trao giải vinh danh vận động viên của tháng, và nhiều tiệc giao
lưu đối với những học sinh tham gia thể thao. Học sinh được khuyến khích tham gia các
chương trình đào tạo nghệ thuật phù hợp sở thích với nhiều tuỳ chọn hoạt động ngoại
khóa và chính khoá.

CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Phoenix có dân cư đông đúc nhất và là thủ phủ bang Arizona. Hợp nhất từ năm 1881,
Phoenix là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trên cả nước. Đối với học
sinh quốc tế, Phoenix có đầy đủ tiện nghi sống từ thể thao, vui chơi giải trí đến nghệ
thuật, văn hóa, ẩm thực.

Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Arizona State University, Brookline
College, Brown Mackie College, Carrington College, Collins College, Fortis College, Grand
Canyon University, Ottawa University, Tucson College, Western International University, 
University of Arizona, Northern Arizona University

VỊ TRÍ:
• Dân số: 1,513,000 
• Tọa lạc tại Phoenix
• Thời tiết: 

Mùa hạ/ Mùa thu: Nóng và khô 
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

ĐIỀU KIỆN:
• Giới hạn đăng ký: Chỉ nhận lớp: 11
• SLEP tối thiểu: Không chấp nhận
• TOEFL tối thiểu: Từ 450
• TOEFL IBT tối thiểu: Từ 60
• ELTiS tối thiểu: Từ 200

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
• Các lớp: 9-12
• Số học sinh mỗi trường: Khoảng 1,350
• Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:18
• 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: KHÔNG
• Cho phép chọn trường thành viên: KHÔNG
• Trường thành viên: 4 

Deer Valley Unified
School District
Phoenix, AZ 
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DEER VALLEY UNIFIED
SCHOOL DISTRICT

PHOENIX
Mã sân bay: PHX

AZ

www.phoenix.gov / www.dvusd.org

CÔNG
LẬP

NẮNG NAM NỮ THÀNH 
PHỐ


