
 

           
       

             
           

        

 

          
        

          
          

              
           

            

 

 
 

     
    

           
         

 

 

               
      

             
          

            
                

 

 

         
           

              
  

Học khu Thống nhất Tucson là ai? Tucson Unified School District nằm ở Tucson, Arizona, và bao gồm 250 dặm vuông. 
Được thành lập vào năm 1867, TUSD là khu học chánh lớn nhất ở miền nam Arizona với hơn 100 trường học và các chương trình 
đặc biệt bao gồm Magnet, Two-way Dual Language, Gifted and Talented (GATE), Advance Placement, v.v. Với hơn 40.000 học 
sinh và 90 ngôn ngữ được đại diện, chúng tôi cung cấp một môi trường toàn diện và hỗ trợ tập trung vào việc nuôi dưỡng toàn bộ 
đứa trẻ, học tập, trí tuệ và xã hội tại mỗi trường PreK tuyệt vời của chúng tôi - 12 lớp. 

Thông báo phân biệt đối xử - Học khu Thống nhất Tucson cam kết chính sách không phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật,
chủng tộc, màu da, tôn giáo / tín ngưỡng tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện, tuổi tác hoặc 
nguồn gốc quốc gia. Chính sách này sẽ chiếm ưu thế trong tất cả các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị, nhân viên quận, sinh 
viên, công chúng, các chương trình và dịch vụ giáo dục và các cá nhân mà Hội đồng quản trị kinh doanh. 

Các câu hỏi liên quan đến Tiêu đề VI, Tiêu đề VII, Tiêu đề IX, Mục 504 và Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ có thể được chuyển 
đến Nhân viên Tuân thủ EEO, 1010 East 10th Street, Tucson, Arizona 85719, (520) 225-6444, hoặc đến Văn phòng Dân quyền, Bộ 
Giáo dục Hoa Kỳ, Tòa nhà Tưởng niệm Cesar E. Chavez, 1244 Speer Boulevard, Suite 310, Denver, Colorado 80204-3582. 

Chương trình của trường chúng tôi 

Giáo dục học tập nâng cao (ALE) - Học khu Thống nhất Tucson cam kết cải thiện thành tích học tập của tất cả học sinh 
theo học tại Học khu bằng cách cung cấp quyền truy cập bình đẳng vào Trải nghiệm học tập nâng cao của Học khu. TUSD cung 
cấp một loạt các kinh nghiệm học tập nâng cao cho sinh viên bao gồm các khóa học nâng cao, Vị trí nâng cao, Nâng cao thông qua 
quyết tâm cá nhân, Tú tài quốc tế, Khóa học tín dụng kép, Giáo dục năng khiếu và tài năng, và Trường trung học đại học. 

Các khóa học nâng cao (AAC) - Các khóa học nâng cao chuẩn bị cho sinh viên tham gia các khóa học Nâng cao vị trí và Tú 
tài Quốc tế, là cửa ngõ để sẵn sàng và thành công của trường đại học. Các khóa học này cung cấp các hoạt động có liên quan đến 
văn hóa và cá nhân được thiết kế để thu hút sinh viên giải quyết vấn đề, diễn ngôn học thuật và phân tích quan trọng. Các khóa học 
nâng cao được thực hiện ở lớp 6-10 bao gồm các lớp sau: các lớp trung học cơ sở được cung cấp cho tín chỉ trung học; và tất cả 
các lớp học hiện đang được gọi là "Danh dự", "Nâng cao" hoặc "Tăng tốc". Ví dụ, các khóa học này bao gồm toán học tăng tốc ở lớp
7, đại số trung học ở lớp 8, và các khóa học danh dự và / hoặc nghệ thuật ngôn ngữ GATE, khoa học và nghiên cứu xã hội. 

Advanced Placement (AP) - Các khóa học Nâng cao cho phép học sinh trung học tham gia các lớp học cấp đại học giới 
thiệu. Những sinh viên đạt điểm cao trong các kỳ thi AP có nhiều khả năng kiên trì học đại học và kiếm được bằng đại học. Sinh viên 
kiếm được tín chỉ đại học để tham gia một lớp AP và hoàn thành kỳ thi AP cho khóa học đó, tiết kiệm chi phí học phí, tiết kiệm thời 
gian và cho sinh viên bắt đầu hành trình đại học của họ. 



 

 

                
         

       
         

                
           

               
   

 

 

           
          

      
        

             
      

 

 

       
       

   

     

     

       

            

   

     
  

  

Tiến bộ thông qua quyết tâm cá nhân (AVID) - Tiến bộ thông qua quyết tâm cá nhân là một hệ thống sẵn sàng nghề 

nghiệp và đại học toàn trường. AVID được thiết kế để tăng số lượng học sinh đăng ký và thành công trong giáo dục đại học và trong 
cuộc sống của họ ngoài trường trung học. Hệ thống sẵn sàng cho đại học AVID là hệ thống giảng dạy tiểu học thông qua giáo dục 
đại học duy nhất (K-12), cho phép liên kết khu vực tăng cường tiềm năng hoàn thành của sinh viên. Các nhà giáo dục được đào tạo 
bởi AVID dạy cho sinh viên các kỹ năng học tập và xã hội để giúp họ phát triển các thói quen và hành vi cần thiết để thành công 
trong chương trình giảng dạy nghiêm ngặt. Hệ thống sẵn sàng cho đại học AVID là chất xúc tác để phát triển văn hóa trường học 
thu hẹp khoảng cách thành tích, kỳ vọng và cơ hội mà nhiều sinh viên phải đối mặt, và nó chuẩn bị cho tất cả sinh viên thành công 
trong một xã hội toàn cầu. 

Các khóa học tín chỉ kép với Pima Community College và Đại học Arizona - Tín dụng kép là một quá trình mà 
một học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông ghi danh vào một khóa học đại học và nhận được tín chỉ học tập đồng thời 
từ cả trường cao đẳng và trung học. Các nghiên cứu gần đây chứng minh rằng các chương trình tín dụng kép có thể giúp quá trình 
chuyển đổi từ trung học sang đại học, và cải thiện tỷ lệ đi học đại học và tốt nghiệp của học sinh.. TUSD cung cấp một số khóa học 
trung học, trong đó học sinh nhận được cả tín chỉ trung học và đại học. Học sinh có quyền truy cập vào các giáo sư cấp đại học,
phát triển các kỹ năng quản lý thời gian và học tập quan trọng, và cải thiện cơ hội được nhận vào đại học! 

Giáo dục năng khiếu và tài năng (GATE) - Tại Tucson Unified, chúng tôi nhận ra rằng học sinh có năng khiếu có nhu cầu 
giáo dục đặc biệt cần được đáp ứng trong bối cảnh giáo dục toàn bộ trẻ em thông qua nhiều dịch vụ và lựa chọn. Vai trò của chương
trình giáo dục năng khiếu là: 

Xác định khả năng và nhu cầu cụ thể của những sinh viên này. 

Thách thức học sinh hoạt động ở mức độ cao nhất của khả năng. 

Khuyến khích những học sinh kém có khả năng đạt thành tích cao nhất. 

Phát huy cao hơn các kỹ năng tư duy sáng tạo và hiệu quả trong toàn huyện. 

Thúc đẩy thành tựu sáng tạo hoặc hiệu quả. 

Học khu cam kết cung cấp cho tất cả học sinh theo học tại Học khu quyền truy cập bình đẳng vào chương trình Giáo dục Năng
khiếu và Tài năng của Học khu. 



 

 

             
          

            
      

            
            

        
   

 

 

       
        

         
        

 

 

 

             
      

     
     

 

 

           
              

    

 

Tú tài quốc tế (IB) - Tú tài Quốc tế nhằm mục đích phát triển những người trẻ tuổi tìm hiểu, hiểu biết và quan tâm, những người 
giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và hòa bình hơn thông qua sự hiểu biết và tôn trọng giữa các nền văn hóa. Để đạt được điều 
này, tổ chức làm việc với các trường học, chính phủ và các tổ chức quốc tế để phát triển các chương trình giáo dục quốc tế đầy
thách thức và đánh giá nghiêm ngặt.. Những chương trình này khuyến khích sinh viên trên toàn thế giới trở thành những người học 
tích cực, từ bi và suốt đời, những người hiểu rằng những người khác, với sự khác biệt của họ, cũng có thể đúng. Chương trình IB 
Diploma được thiết kế như một chương trình giáo dục đầy thách thức và cân bằng về mặt học thuật với các kỳ thi cuối cùng chuẩn 
bị cho sinh viên thành công ở trường đại học và cuộc sống xa hơn. Chương trình được giảng dạy trong hai năm và đã nhận được sự 
công nhận và tôn trọng từ các trường đại học hàng đầu thế giới.. 

Trường Trung học Đại học (UHS) - University High School là một trường trung học dự bị đại học được công nhận trên toàn 
quốc, được xếp hạng cao, cung cấp một chương trình giảng dạy học tập tiên tiến và nghiêm ngặt trong một môi trường hỗ trợ cao. 
UHS cung cấp đầy đủ các học giả, mỹ thuật và thể thao, đồng thời hỗ trợ nhiều câu lạc bộ và hoạt động của trường cung cấp cho 
học sinh trải nghiệm trung học cân bằng và toàn diện. Các cơ hội rộng lớn và đa dạng tại UHS chuẩn bị cho sinh viên cực kỳ tốt cho 
đại học. 

T U C S O N  U N I F I E D  S C H O O L  D I S T R I C T  

Giáo dục nghề nghiệp & kỹ thuật (CTE) - Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật là một chương trình đào tạo nghề chuẩn bị 
cho sinh viên thành công về lực lượng lao động và học tập liên tục.. Chương trình này cung cấp kinh nghiệm sống hàng đầu trước 
khi đưa ra bất kỳ quyết định nào sau khi tốt nghiệp trung học. CTE đảm bảo một lực lượng lao động năng động bằng cách phát triển 
đầy đủ sự nghiệp và tiềm năng học tập của mọi sinh viên. 

Ngôn ngữ kép - Ngôn ngữ kép hai chiều kết hợp các thuộc tính ngôn ngữ và văn hóa của mỗi học sinh vào một trải nghiệm học 
tập tổng thể tạo ra những cá nhân sẽ tham gia đầy đủ vào xã hội toàn cầu của chúng tôi trong khi tiếp tục bảo tồn, thể hiện và tận 
hưởng sự độc đáo văn hóa của riêng họ. 



 

Chương trình  Chuyên - Tucson Unified School District cam kết tuyển dụng một cơ thể học sinh đa dạng về chủng tộc và dân 
tộc cho các trường và chương trình nam châm của mình để đảm bảo rằng các trường được tích hợp ở mức độ lớn nhất có thể thực 
hiện được. Chương trình Nam châm là lựa chọn trường công lập ban đầu, cung cấp cho các gia đình những cách để đáp ứng phong 
cách học tập cá nhân và sở thích của con cái họ. Tucson Unified School District có một chương trình trường nam châm toàn diện 
cung cấp cho cộng đồng Tucson sự lựa chọn tối ưu cho giáo dục trường công lập. Các chương trình nam châm là một thành phần 
thiết yếu trong nỗ lực của Học khu để hỗ trợ hội nhập, tăng thành tích học tập, tăng tỷ lệ tốt nghiệp và tăng sự tham gia của phụ 
huynh. 

 

 

Mở rộng tâm trí thông qua nghệ thuật (OMA) - Mở tâm trí thông qua nghệ thuật là một thành tựu của học sinh và chương
trình cải thiện trường học, một cách tiếp cận sáng tạo trong nước và được công nhận trên toàn quốc để học tập. Nhiệm vụ của 
chúng tôi là phục vụ sáng tạo nhu cầu giáo dục của trẻ em. Nó dựa trên nghiên cứu dựa trên não, lý thuyết đa trí tuệ và sự phát triển 
thần kinh của trẻ em. Tài nguyên của người ủng hộ đi trực tiếp đến các dịch vụ sinh viên trong cộng đồng của chúng tôi. 

 

 

Mạng Lưới School Garden  - Mạng lưới Vườn Trường của TUSD hợp tác với Chương trình Cộng đồng & Vườn trường của Đại 
học Arizona hỗ trợ các khu vườn trường học trên toàn học khu bằng cách cung cấp các nguồn lực để giúp phát triển và duy trì vườn 
trường cũng như sử dụng vườn trường như một phần mở rộng của lớp học để hỗ trợ tăng trưởng học tập và học tập cảm xúc xã 
hội.. Hỗ trợ này bao gồm lắp đặt và bảo trì Garden , phát triển chuyên môn cho hội nhập ngoại khóa  trường Garden, giáo dục hiểu 
biết về thực phẩm và thực tập sinh trường Garden cung cấp tới 10.000 giờ phục vụ mỗi năm cung cấp làm giàu cho trường Garden 
trên khắp các trường TUSD. 



 

 
 

   
 

 
              

   

        
    

                 

           
      

 

 

 
  

 
 

     
       

      
           

    
            

           

        
       

  

Trường tiểu 

Trường tiểu học Banks 
3200 S. Leading Flower Ave.
BanksES.tusd1.org
(520) 908-5700
Banks Elementary nuôi dưỡng những cá nhân mạnh mẽ tham gia vào thiên nhiên và học cách trở thành một phần của một gói, mà 
harkens trở lại bobcat, linh vật trường học của Banks. 

Chúng tôi nhấn mạnh những đặc điểm tích cực của bobcat, người độc lập, nhưng hướng đến gia đình. Giáo viên của chúng tôi 
cung cấp kỳ vọng bằng cách chia sẻ mục tiêu và mục tiêu để giúp giải thích cách mỗi bài học xây dựng hướng tới những mục tiêu 
đó. Khi cha mẹ chúng tôi tham gia Banks Bobcat Pack của chúng tôi, họ thường xuyên gặp gỡ các giáo viên để tham gia. 

Chúng tôi là một cộng đồng mạnh mẽ của giáo viên, học sinh, nhân viên, phụ huynh và tình nguyện viên tạo ra một môi trường
học tập tích cực, chào đón; thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập cho tất cả mọi người, nhận ra nhu cầu cá nhân của sinh viên. 

Trường tiểu học Blenman 
1695 N. Country Club
BlenmanES.tusd1.org
(520) 232-6500
Chào mừng bạn đến với trường tiểu học Blenman! Tại trường tiểu học Blenman, chúng tôi sẵn sàng mang đến trải nghiệm độc đáo 
và đặc biệt cho mỗi học sinh của chúng tôi. Giáo viên cộng tác trong các cuộc họp hàng tuần ở mọi cấp lớp để kết hợp các 
phương pháp mới để thúc đẩy thành công của học sinh. Mục tiêu chính của Tiểu học Blenman là cung cấp cho học sinh của 
chúng tôi những kỹ năng sẽ giúp họ nở rộ thành những nhà tư tưởng độc lập. 

Tại trường tiểu học Blenman, học sinh của chúng tôi được cung cấp một trải nghiệm lớp học thú vị với nhiều trải nghiệm thực tế. 
Chúng tôi tự hào trong việc mở rộng tâm trí của học sinh của chúng tôi thông qua nghệ thuật như một trường vàng OMA. Chúng 
tôi kết hợp âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ, làm vườn và nhiều hơn nữa! 

Là một trường Ben's Bells Kind Campus School, sinh viên và nhân viên Blenman cam kết sẽ tử tế, tôn trọng và có trách nhiệm. 
Chúng tôi khuyến khích bạn đến thăm trường của chúng tôi ngay hôm nay! 

https://BlenmanES.tusd1.org
https://BanksES.tusd1.org


 

 

 
   

 
 

    
         

                
           

             
          

      
         

 

 

   
    

 
 

          
            

              
              

 

 

   
   

 
 

          
          

           
            

        
       

Trường tiểu học Bloom 
8310 E. Pima St. 
BloomES.tusd1.org 
(520) 731-3700
Tại Bloom, chúng tôi tin tưởng vào việc giảng dạy và nuôi dưỡng toàn bộ đứa trẻ. Chúng tôi cố gắng giúp trẻ xây dựng tính cách 
bằng cách tập trung vào ba lĩnh vực: hành vi, tự phản ánh và thiết lập các mục tiêu học tập và cá nhân. 

Chúng tôi có chương trình Ngôn ngữ kép hai chiều duy nhất ở phía đông của Tucson. Khi sinh viên của chúng tôi tiến bộ thông 
qua chương trình này, họ trở nên song ngữ và song song bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

Bloom là một tâm trí mở thông qua trường nghệ thuật. Trong chương trình OMA Gold của chúng tôi, sinh viên được hưởng lợi từ 
sức mạnh của các lớp học tích hợp nghệ thuật như Opera, Dance, Band và Orchestra, trong số những người khác. Giáo viên 
chuyên gia tích hợp nghệ thuật của chúng tôi hợp tác với giáo viên lớp học để đảm bảo rằng kiến thức nội dung toán học và văn 
học của con em chúng tôi được củng cố và nâng cao thông qua mỹ thuật. 

Trường Nam châm Tiểu học Bonillas 
4757 E. Winsett Blvd. 
BonillasES.tusd1.org 
(520) 232-6600
Bonillas Traditional Elementary Magnet School bao gồm một chủ đề của các học giả truyền thống với một chương trình học tập
có cấu trúc tuần tự dành cho việc giúp tất cả học sinh luôn đạt được năng lực cao nhất có thể về các kỹ năng cơ bản, phát triển 
khả năng sáng tạo, phát triển quyền công dân, xây dựng thái độ và lòng trung thành mong muốn, chịu trách nhiệm về hành vi cá 
nhân, phát triển niềm tự hào về thành tích cá nhân cao và học các giá trị của tinh thần đồng đội, hợp tác và năng lực xã hội. 

Trường Nam châm tiểu học Borton 
700 E. 22nd St. 
BortonES.tusd1.org 
(520) 225-1000
Borton Magnet School cung cấp một môi trường hòa nhập thúc đẩy công bằng và tiếp cận cho tất cả học sinh để tối đa hóa sự 
phát triển học tập, xã hội và cảm xúc của họ. Thông qua việc sử dụng Tư duy hệ thống và học tập dựa trên dự án, sinh viên học 
cách đặt câu hỏi lớn và tham gia vào việc học thực, thực tế để trở thành người tạo ra sự thay đổi, người sáng tạo kiến thức mới và 
quản lý trái đất. Borton phục vụ học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm, đặc biệt nhấn mạnh vào học tập dựa trên dự án, tư duy hệ 
thống, văn học, mỹ thuật và học tập ngoài trời. Các chương trình nam châm của Borton cung cấp cho học sinh và phụ huynh sự 
lựa chọn và cơ hội giáo dục vượt ra ngoài những gì được tìm thấy trong các trường khác. 

https://BortonES.tusd1.org
https://BonillasES.tusd1.org
https://BloomES.tusd1.org


Trường Nam châm tiểu học Carrillo 
440 S Main Ave. 
CarrilloES.tusd1.org
(520) 225-1200
Carrillo K-5 Communication and Creative Art Magnet School là một trường trình diễn nam châm được công nhận trên toàn quốc,
đã được công nhận là Trường Xuất sắc A +. Chúng tôi là một trường học đa dạng, nằm ở trung tâm của trung tâm thành phố trong 
lịch sử Barrio Viejo. Chương trình giảng dạy truyền nam châm của chúng tôi được thiết kế để dạy cho sinh viên các kỹ năng của 
thế kỷ 21 thông qua các đơn vị chủ đề tích hợp nghệ thuật. Ngoài việc nắm vững các tiêu chuẩn sẵn sàng nghề nghiệp và cao 
đẳng Arizona thông qua các đơn vị học tập dựa trên dự án nghiêm ngặt, sinh viên tham gia vào nghệ thuật tốt và biểu diễn, và các 
lớp học chuyên gia công nghệ hàng tuần kết nối trực tiếp với kinh nghiệm học tập cốt lõi. 

 

 

   
   

  
 

        
             

                 
              

            
   

 

 

 
   

  
 

     
        
        

      
         

        

           
            

 

 

 
    

  
 

              
          
                     

     

Trường tiểu học Cavett 
2120 E. Naco Vista Dr. 
CavettES.tusd1.org
(520) 225-1300
Cavett cam kết học tập xuất sắc và mang lại cho phụ huynh và cộng đồng rộng lớn hơn với nhau để làm việc hướng tới các mục 
tiêu giáo dục, cá nhân và xã hội. Các nhân viên tại Cavett cung cấp hỗ trợ và khuyến khích cho mỗi học sinh và làm việc để làm 
cho trường một môi trường an toàn, ấm áp, nơi trẻ em được thoải mái học tập. 

Cavett là một trường Học khu Đổi mới, có nghĩa là nó là một phần của chương trình Tucson Unified được thiết kế để chuyển đổi 
các trường học trở thành mô hình giáo dục trong quận và tiểu bang. Chương trình này là một quan hệ đối tác với các trường đại 
học Virginia về lãnh đạo và giáo dục, và cung cấp đào tạo chuyên sâu cho giáo viên và quản trị viên. 

Nhiệm vụ tại Cavett là thúc đẩy một môi trường nuôi dưỡng và làm phong phú, nơi mọi học sinh phát triển các kỹ năng, khả năng
và thái độ cần thiết để đạt được thành công trong học tập và trách nhiệm xã hội để tăng vọt trong thế kỷ 21 . 

Trường tiểu học Collier 
3900 N. Bear Canyon Rd.
CollierES.tusd1.org
(520) 584-4800
Trường tiểu học Collier nằm nép mình gần dãy núi Catalina làm cho môi trường tích cực, hỗ trợ của nó trở nên đặc biệt hơn. Trẻ 
em tại Collier được dạy để suy nghĩ và giải quyết vấn đề, giao tiếp và hoạt động nhạy cảm và thành công trong một thế giới phức 
tạp, thay đổi và đa dạng về văn hóa. Những đứa trẻ Collier là "Báo sư tử chăm sóc". Họ thực hành lòng tốt và 4 chữ B: An toàn, có 
trách nhiệm, tôn trọng và quan tâm. 

https://CollierES.tusd1.org
https://CavettES.tusd1.org
https://CarrilloES.tusd1.org


           
       

            

 

 

 
   

  
 

         
         

             
     

             
           

          

            

 

 

 
  

 
 

      
             

        

      
           

         
 

  

Trường có quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa phụ huynh và cộng đồng để hỗ trợ sự phát triển học tập, xã hội và cảm xúc của học 
sinh. Chúng bao gồm các hoạt động làm giàu và các hoạt động thân thiện với gia đình.  

Ngoài ra, Collier tổ chức một trường cộng đồng, nơi cung cấp các chương trình mầm non và sau giờ học xuất sắc. 

Trường tiểu học Cragin
2945 N Tucson Blvd. 
CraginES.tusd1.org
(520) 232-6700
Cragin là một trường Open Minds through the Arts (OMA), nơi sinh viên tham gia vào các hoạt động tích hợp nghệ thuật bao gồm 
nghệ thuật thị giác, khiêu vũ, hợp xướng và nhạc cụ. Các nhà giáo dục cam kết của chúng tôi cũng được dành riêng để cung cấp
các khối đọc viết và toán học nghiêm ngặt, các chương trình giáo dục cá nhân sử dụng công nghệ để tăng cường cung cấp khoa 
học và nghiên cứu xã hội, và tăng trưởng học tập tổng thể của mỗi học sinh đi theo trường của chúng tôi. 

Gia đình Cragin bao gồm một dân số đa dạng. Nhà trường tự hào về việc tạo ra cảm giác thuộc về bằng cách khuyến khích tiếng
nói của sinh viên và chia sẻ kinh nghiệm đa văn hóa, công việc công bằng thực sự đòi hỏi nỗ lực của tất cả mọi người. Là một 
Cragin Cougar có nghĩa là bạn cam kết tôn trọng mọi người từ mọi nguồn gốc. 

Chúng tôi cũng đã hợp tác với Viện RIDES của Đại học Harvard để thúc đẩy các hệ thống công bằng trong khuôn viên trường. 

Trường tiểu học Davidson 
3950 E Paradise Falls Dr. 
DavidsonES.tusd1.org
(520)232-6800
Tại Trường tiểu học Davidson, phụ huynh, giáo viên, nhân viên và học sinh làm việc cùng nhau để giúp học sinh yêu thích việc 
học. Davidson tôn vinh sự đa dạng của sinh viên thông qua kỳ vọng cao, học thuật, nghệ thuật, công nghệ và bao gồm, thúc đẩy
các mối quan hệ có ý nghĩa trong môi trường nuôi dưỡng để giúp sinh viên thực hiện ước mơ của họ 

Tại Davidson, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào lợi ích của giáo dục hòa nhập cho tất cả học sinh. Tất cả các nhu cầu của học sinh 
được đáp ứng trong môi trường giáo dục phổ thông. Giáo viên lớp học và giáo viên giáo dục đặc biệt hợp tác để cung cấp một mô 
hình đồng giảng dạy. Điều này dẫn đến kỳ vọng cao hơn, kết quả học tập lớn hơn và tăng kỹ năng xã hội và cảm xúc cho tất cả học 
sinh. 

https://DavidsonES.tusd1.org
https://CraginES.tusd1.org


Trường Tiểu Học Chuyên  Davis 
500 W. St Mary’s Rd.  
DavisES.tusd1.org  
(520) 232-1400 
Tại Davis, chúng tôi tôn vinh sự đa dạng, với trọng tâm là trường Chuyên cung cấp cho trẻ em một chương trình giảng dạy song 
ngữ và nhấn mạnh vẻ đẹp của các nền văn hóa đa dạng cũng như nhận thức về các chủ đề công bằng xã hội. Các lớp học của các 
chuyên gia về Âm nhạc, Nghệ thuật, P.E., và Thư viện hỗ trợ học ngôn ngữ thông qua một chương trình giảng dạy thực hành. Giáo 
viên làm phong phú thêm chương trình giảng dạy bằng cách kết hợp khu vườn và hệ thống aquaponics của trường vào các đơn vị 
giảng dạy để việc học diễn ra trong và ngoài lớp học.

Chúng tôi thân ái mời bạn đến thăm và quan sát môi trường nuôi dưỡng của Davis, tập trung vào việc hỗ trợ sự phát triển học tập 
và cảm xúc ở trẻ em. Tại Davis, chúng tôi đang xây dựng cộng đồng. 

Trường tiểu học Dunham 
9850 E. 29th St.  
DunhamES.tusd1.org  
(520) 731-4200 
Điểm toán và ELA của học sinh Dunham là một trong những điểm cao nhất trong học khu. Giáo viên cung cấp các can thiệp và 
làm giàu của học sinh dựa trên dữ liệu đánh giá để đáp ứng nhu cầu của từng người học. Nhấn mạnh được đặt vào sự hợp tác, 
hướng dẫn dựa trên nghiên cứu và thành tựu. Phụ huynh là một phần nổi bật của phương trình và được khuyến khích tham gia vào 
cộng đồng trường học. Giáo viên gửi bản tin về nhà về những gì đang xảy ra trong lớp học 

Trường tiểu học Erickson 
6750 E. Stella Rd.  
EricksonES.tusd1.org  
(520) 548-5000 
Các giáo viên và quản trị viên của Erickson tin rằng trẻ em cởi mở hơn với việc học tập trong một ngôi trường nơi chúng cảm thấy
được đánh giá cao, tôn trọng và thành công. Chúng tôi là một cộng đồng học tập cam kết hợp tác với sinh viên, gia đình và các 
bên liên quan để hỗ trợ nhu cầu học tập, xã hội và phát triển của mỗi cá nhân người học. Môi trường ấm áp và hỗ trợ này cho phép 
chúng tôi tập trung vào thành tích học tập cũng như sự phát triển cảm xúc xã hội và hạnh phúc. Erickson tập trung vào học sinh, 
gia đình và cộng đồng để hỗ trợ người học suốt đời thông qua những trải nghiệm  học tập thành công nhằm thúc đẩy sự tự tin và 
thúc đẩy thành công học tập trong cộng đồng trường học lân cận của chúng tôi. Cộng đồng trường học của chúng tôi bao gồm
một chương trình mầm non và mở tâm trí thông qua các giáo viên nghệ thuật (OMA).

https://EricksonES.tusd1.org
https://DunhamES.tusd1.org
https://DavisES.tusd1.org


 

 
   

 
 

        
       

    

            
       

 

 

  
   

 
 

        
        

      

                
           

 

 

 
   

  
 

               
        

           
         

              
                 

 

Trường tiểu học Ford 
8001 E. Stella Rd. 
FordES.tusd1.org 
(520) 731-4300
Mục đích của Ford là thúc đẩy tình yêu học tập cho tất cả học sinh bằng cách dạy họ đặt câu hỏi cho thế giới trong một môi 
trường chăm sóc và an toàn. Sinh viên của chúng tôi trở thành những người giao tiếp tốt bụng và những người giải quyết vấn đề 
có trách nhiệm xã hội với một cuộc tìm kiếm kiến thức suốt đời. 

Giáo viên sẽ truyền cảm hứng, giám sát và hướng dẫn học sinh sản xuất các tác phẩm gốc, tạo ra những người học suốt đời tự tin, 
những người có định hướng, nhận thức văn hóa và đam mê về tương lai của họ. 

Trường tiểu học Fruchthendler 
7470 E. Cloud Rd. 
FruchthendlerES.tusd1.org 
(520) 731-4400
Tại Trường Tiểu học Fruchthendler, chúng tôi đã tạo ra một môi trường học tập an toàn, yêu thương, nơi học sinh và nhân viên của 
chúng tôi phát triển mạnh. Các giáo viên có trình độ cao, được chứng nhận của chúng tôi là những chuyên gia trong việc dạy trẻ 
em làm thế nào để thành công. 

Fruchthendler có một lịch sử về sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng và phụ huynh. Cha mẹ chúng tôi là đối tác trong việc duy trì 
các tiêu chuẩn học tập cao. Chúng tôi thúc đẩy các hành vi tích cực tôn trọng nhu cầu học tập và nỗ lực của mỗi học sinh. 

Trường tiểu học Gale 
678 S. Gollob Rd. 
GaleES.tusd1.org
(520) 731-4400
Trường tiểu học Gale hoạt động như một gia đình, hỗ trợ học sinh về mặt học tập, xã hội và tình cảm. Chúng tôi nhấn mạnh sự tôn 
trọng và kỳ vọng cao cho sinh viên của chúng tôi để cung cấp một nền giáo dục học thuật toàn diện, bao gồm các môn học nền 
tảng của đọc, viết, nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, khoa học, nghiên cứu xã hội, sức khỏe, và nhiều hơn nữa. " Trường chúng tôi đặt 
mục tiêu học tập cao, trong khi nhớ rằng trách nhiệm của chúng tôi là nuôi dưỡng đầy đủ các học sinh toàn diện. Chúng tôi đánh 
giá cao tầm quan trọng của giáo dục thể chất, mỹ thuật và âm nhạc trong việc hỗ trợ học tập và phát triển của học sinh. Nếu bạn 
đang tìm kiếm một môi trường học tập tối ưu, đây là nó! Trở thành một con hổ gale! "Một khi là một con hổ, luôn luôn là một con hổ! 

https://GaleES.tusd1.org
https://FruchthendlerES.tusd1.org
https://FordES.tusd1.org


 

Trường tiểu học Grijalva  
1795 W. Drexel Rd.  
GrijalvaES.tusd1.org  
(520) 908-3600 
Tiểu học Grijalva, được đặt theo tên của Nghị sĩ Arizona Raul M. Grijalva, nằm trong Công viên Midvale. Chúng tôi là một trường Pre 
K-5 với một chuỗi song ngữ ở mỗi cấp lớp.  
Tầm nhìn của chúng tôi là truyền cảm hứng cho sự tò mò trong khi phát triển sự độc lập trong suy nghĩ và hành động cho tất cả học 
sinh.  
Cộng đồng trường học Grijalva thúc đẩy sự thành công của tất cả trẻ em bằng cách hỗ trợ nhu cầu học tập và cảm xúc xã hội của 
học sinh của chúng tôi.  Là một trường OMA, học sinh của chúng tôi tham gia vào các trải nghiệm nghệ thuật thị giác tích hợp và có 
cơ hội tham gia Band hoặc Orchestra ở lớp 4 và lớp 5. Chúng tôi cũng hợp tác với Đại học Arizona để cung cấp các bài học âm nhạc 
hàng tuần cho tất cả sinh viên.  
Chúng tôi đánh giá cao một nền văn hóa chăm sóc mở rộng cho các gia đình và cộng đồng. Chúng tôi hợp tác với Intermountain 
Centers, Reading Seed, Make Way for Books, Pima County Food Bank, Higher Ground, và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh 
và gia đình của chúng tôi. 
 

 

Trường tiểu học Henry  
650 N. Igo Way  
HenryES.tusd1.org  
(520) 731-4700 
Trường tiểu học Henry là một khuôn viên tốt bụng.  Chúng tôi cũng là một trường vàng OMA tập trung vào việc giảng dạy toàn bộ 
trẻ em bằng cách cung cấp một môi trường học tập phong phú với nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đa dạng xây dựng ý thức 
mạnh mẽ về cộng đồng trường học.  Chúng tôi thực hành "4 B": An toàn, Tôn trọng, Có trách nhiệm và tử tế. Tư duy này là tầm nhìn 
để sinh viên trở thành những công dân tôn trọng và có trách nhiệm, là những người học suốt đời. Chúng tôi cố gắng tiếp cận mọi 
đứa trẻ, mọi cơ hội, mỗi ngày... Bất cứ điều gì cần thiết để giúp tất cả học sinh tìm thấy thành công! 
 

 

Trường  tiểu học Chuyên Holladay  
1110 E. 33rd St.  
HolladayES.tusd1.org  
(520) 225-1600 
Với phương châm" Where the Arts Come Alive!", khuôn khổ Tư duy sáng tạo của Holladay tập trung vào sự sáng tạo và nghệ thuật 
trong tất cả các sinh viên của chúng tôi. Nhiệm vụ của Holladay là tích hợp nghệ thuật thị giác và biểu diễn đến mức nó thúc đẩy sự 
sáng tạo, công bằng, đáp ứng văn hóa và đổi mới. Chương trình Chuyên của Holladay cung cấp quyền truy cập và cơ hội cho tất cả 
sinh viên học tập trong một nghệ thuật tích hợp đầy đủ và công nghệ phong phú trong một môi trường công bằng và đa dạng. Các 
giá trị cốt lõi trong trung tâm cộng đồng xung quanh Tình yêu, Gia đình và Cộng đồng, Sáng tạo, Liên quan đến văn hóa, Lãnh đạo 
và Đổi mới.  

https://HolladayES.tusd1.org
https://HenryES.tusd1.org
https://GrijalvaES.tusd1.org


 

  
   

  
 

           
               

                  
                

             
     

 

 

 
   

  
 

               
           
      

       
  

               
 

            
       

         

 

 

 
   

 
 

         
            

        

               

Trường tiểu học Howell 
401 N. Irving Ave.
HowellES.tusd1.org
(520) 232-7200
Trường tiểu học Peter Howell tự hào về việc cung cấp một nền giáo dục toàn diện bao gồm các học giả nghiêm ngặt, thể thao và 
nghệ thuật. Howell là một trường gate cluster và một mở minds thông qua nghệ thuật (OMA) gold school. Howell cung cấp các môn 
thể thao sau giờ học, chẳng hạn như xuyên quốc gia, bóng rổ, theo dõi và bóng đá, và các câu lạc bộ sau giờ học, chẳng hạn như
Kind Club và dàn hợp xướng. Howell Hawks SOAR với 4! Phương châm của họ bao gồm Thể hiện sự tôn trọng, Đúng giờ và sẵn sàng 
học hỏi, Hành động an toàn, Luôn có trách nhiệm. Howell cũng là một trường Học Bells Kind của Ben, và sử dụng mọi cơ hội để thúc 
đẩy sự tôn trọng và lòng tốt. 

Trường tiểu học Hudlow 
502 N. Caribe Ave. 
HudlowES.tusd1.org
(520) 731-4800
Trường tiểu học Hudlow là một nơi tuyệt vời để trẻ em bắt đầu học tập. Với một cơ thể sinh viên nhỏ cùng với một nhóm giáo viên, 
quản trị viên và nhân viên hỗ trợ tận tâm, khuôn viên trường cung cấp một bầu không khí giống như gia đình, nơi mỗi học sinh cảm
thấy an toàn, được đánh giá cao và khuyến khích để thành công. 

Thông qua sự cống hiến và làm việc chăm chỉ, trường chúng tôi đã giành được giải thưởng cho việc tham dự, cải thiện học tập và 
các thành tựu giáo dục khác. 

Học sinh được khuyến khích làm việc hợp tác mỗi ngày trong lớp. Khi giáo viên đặt câu hỏi, trẻ biết quay sang nhau để tìm câu trả 
lời. 

Giáo viên cũng làm việc cùng nhau, chia sẻ điểm kiểm tra của học sinh, thế mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện. Hudlow dạy ở cấp
độ cá nhân để đảm bảo rằng tất cả học sinh có được những gì họ cần. 

Chúng ta luôn tự hỏi, "Tôi có thể là gì tốt nhất?" và "Chất lượng này có hiệu quả không?" 

Trường tiểu học Johnson 
6060 S. Joseph Ave.
JohnsonK3.tusd1.org 
(520) 908-3800
Là trường tiểu học duy nhất của Tucson Unified phục vụ Từ mẫu đến lớp 3 , Johnson tập trung vào ngôn ngữ sớm, phát triển nhận
thức sớm và, khi cần thiết, can thiệp sớm. Nhà trường đặt trẻ lên hàng đầu với phương châm: "Dạy trẻ, không phải chương trình". 
Giáo viên làm việc để xây dựng mối quan hệ và kiến thức ngoài sách giáo khoa và kết nối học sinh với việc học của họ.

Johnson là trường duy nhất ở Tucson Unified và là một trong năm trường duy nhất ở Arizona chỉ là pre-kinder đến lớp 3 . 

https://JohnsonK3.tusd1.org
https://HudlowES.tusd1.org
https://HowellES.tusd1.org


 

 
   

  
 

         
               

           
     

            
              

 

 

 
    

 
 

           
      

        
           

               

       

 

 

 
  

 
 

                
             

            
     

 

 

Trường tiểu học Kellond 
6606 E. Lehigh Dr.
KellondES.tusd1.org
(520) 584-5100
Kellond đang xây dựng một cộng đồng hòa nhập để thúc đẩy thành công trong học tập và truyền cảm hứng cho những người học 
suốt đời để trở thành một cộng đồng đa dạng, nơi tất cả học sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của họ thông qua các mối quan hệ có 
ý nghĩa và thực hành giảng dạy nghiêm ngặt, phong phú. Chúng tôi tự hào là một trường vàng Mở đầu thông qua nghệ thuật (OMA) 
bằng cách tích hợp nghệ thuật thị giác và biểu diễn vào chương trình giảng dạy cấp lớp cũng như một trường năng khiếu và tài năng
khép kín với các chiến lược và môi trường chuyên biệt cho các lớp Mẫu giáo đến thứ năm. Chúng tôi có ý thức cộng đồng lấy trẻ 
em làm trung tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển cảm xúc xã hội và kỷ niệm sự tham gia của gia đình. 

Trường tiểu học Lineweaver 
461 S. Bryant Ave.
LineweaverES.tusd1.org 
(520) 232-770
Tại Lineweaver, một thái độ tích cực bắt đầu vào buổi sáng. Thông báo hàng ngày của chúng tôi công nhận những hành động tích 
cực và tử tế mà học sinh của chúng tôi làm. 

Xuất sắc là mục tiêu tại trường, và giáo viên và học sinh làm việc chăm chỉ để đạt được nó. Chúng tôi là một trường Mở đầu thông 
qua nghệ thuật (OMA), có nghĩa là nghệ thuật thị giác và biểu diễn được tích hợp vào chương trình giảng dạy. 

Chúng tôi có một loạt các chương trình trước và sau giờ học bao gồm điền kinh và câu lạc bộ; Có một cái gì đó cho tất cả mọi người! 

Lineweaver cũng là một trong số ít các trường Tucson Unified với chương trình năng khiếu khép kín từ mẫu giáo đến lớp năm. 

Trường tiểu học Lynn-Urquides 
1573 W. Ajo Way 
LynnUrquidesES.tusd1.org 
(520) 908-4000
Lynn Urquides dựa trên học thuật và lấy gia đình làm trung tâm. Chúng tôi cam kết thúc đẩy sự phát triển cá nhân, duy trì kỳ vọng
cao và đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều ở trong một môi trường sẽ nuôi dưỡng việc học của chúng. Tại Lynn Urquides, giáo viên 
phân biệt bài học của họ để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Sự hợp tác của sinh viên thúc đẩy sự tiến bộ thông qua chương trình 
giảng dạy. Lynn Urquides tham gia vào cộng đồng và hoan nghênh các bậc cha mẹ tích cực tham gia vào kinh nghiệm học tập của 
con họ. 

https://LynnUrquidesES.tusd1.org
https://LineweaverES.tusd1.org
https://KellondES.tusd1.org


 

 
  

  
 

              
       

           
   

                    
      

 

 

 
   

  
 

             
           

          
      

               
    

             
             

  

 

 

 
   

  
 

       
          

            
 

 

Trường tiểu học Maldonado 
3535 W. Messala Way 
MaldonadoES.tusd1.org
(520) 908-4100
Chúng tôi dạy con cái chúng tôi giá trị của trường đại học và sự nghiệp ngay từ ngày đầu tiên, làm việc với chúng, thực hành các kỹ 
năng giao tiếp và tự vận động để chúng có thể đạt được ước mơ của mình. 

Tầm nhìn của chúng tôi tại Trường Tiểu học Maldonado là cho tất cả học sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của họ trong một môi 
trường học tập an toàn, đầy cảm hứng và đầy thách thức. 

We are committed to building partnerships with our families. Families are encouraged to take part in their child’s education. We 
offer many opportunities for you to be active and engaged. 

Trường tiểu học Manzo 
855 N. Melrose Ave. 
ManzoES.tusd1.org
(520) 225-1901
Tại trường tiểu học Manzo, chúng tôi trao quyền cho trẻ em trở thành những nhà lãnh đạo tương lai có hệ sinh thái chú ý đến hành 
tinh của chúng ta. Với các sáng kiến toán học và khoa học sáng tạo diễn ra thông qua những kinh nghiệm và bài học trong các dự 
án sinh thái thực hành của chúng tôi trong khu vườn, nhà kính và môi trường sống động vật tại chỗ của chúng tôi. Sinh viên của 
chúng tôi phát triển thành những nhà tư tưởng phê phán, người giải quyết vấn đề và người học suốt đời với sự nhấn mạnh vào việc 
chăm sóc các nguồn lực quý giá của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp cho tất cả trẻ em phát triển lãnh đạo, học tập thực hành, giáo 
dục tập trung vào sinh thái và phát triển tiếng Anh cho các lớp Pre K-5. 

Từ khi học sinh bước vào Pre K, đến khi tốt nghiệp trung học, học sinh có thể theo dõi một con đường học tập dựa trên sinh thái sẽ 
phục vụ họ tốt trong cuộc sống. Tiểu học Manzo phát triển toàn bộ học sinh - chuẩn bị cho mỗi đứa trẻ những đỉnh cao hơn về giáo 
dục, thành tích và quyền công dân toàn cầu. 

Trường tiểu học Marshall 
9066 E. 29th St. 
MarshallES.tusd1.org
(520) 731-4900
Tiểu học Marshall cố gắng truyền cảm hứng cho lòng tốt, lòng trắc ẩn và lòng can đảm trong học sinh của chúng tôi. Cộng đồng
nhân viên, gia đình và sinh viên của chúng tôi làm việc để cung cấp một môi trường an toàn, nơi sự xuất sắc trong học tập và hạnh 
phúc xã hội / cảm xúc là mục tiêu của chúng tôi. Marshall tôn vinh sự đa dạng và nắm lấy cơ hội học hỏi lẫn nhau với sự tôn trọng và 
liêm chính lẫn nhau. 

https://MarshallES.tusd1.org
https://ManzoES.tusd1.org
https://MaldonadoES.tusd1.org


 

 
  

  
 

            
  

             
             

              
           

  

 

 

 
   

  
 

            
                

   

         
 

 

 

 
    

  
 
             

        
     

             
          

       
            

           
       

Trường tiểu học Miller 
6951 S Camino de la Tierra 
MillerES.tusd1.org
(520) 908-4200
Miller Elementary cam kết duy trì một cộng đồng học tập tích cực, nơi học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để 
đóng góp cho một xã hội đa văn hóa. 

Giáo viên của chúng tôi rất đam mê xây dựng mối quan hệ với học sinh và gia đình của họ. Họ cam kết với chương trình giảng dạy
tích hợp, nơi các bài học đọc, viết, toán và khoa học kết hợp từng chủ đề khác. 

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một môi trường nơi sự phát triển học tập, thể chất, xã hội và cảm xúc của học sinh được thúc đẩy
và nuôi dưỡng bởi cộng đồng trường học một cách có liên quan đến văn hóa, chuẩn bị cho họ trở thành những người học thành 
công suốt đời. 

Trường tiểu học Mission View 
2600 S. 8th Ave. 
MissionViewES.tusd1.org
(520) 225-2301
Mission View cam kết thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về nội dung trong một môi trường an toàn. Chúng tôi hợp tác với cộng đồng
của chúng tôi để thúc đẩy sựđánh giá cao về sựđa dạng, trao quyền cho sinh viên trở thành những người học suốt đời và các thành 
viên hiệu quả của xã hội. 

Tại Mission View, mỗi học sinh sẽ phát huy hết tiềm năng của mình trong một môi trường học tập an toàn, đầy cảm hứng và đầy thử 
thách.. 

Trường tiểu học Myers-Ganoung 
5000 E. Andrew St. 
MyersGanoungES.tusd1.org
(520) 584-6700
Myers-Ganoung có một dân số đa dạng tuyệt đẹp mà chúng tôi ăn mừng! Các lớp học của chúng tôi từ mầm non đến lớp 5, học 
sinh GATE dịch vụ, người học tiếng Anh đại diện cho hơn 10 ngôn ngữ khác nhau, học sinh giáo dục đặc biệt và học sinh có nhiều 
khả năng và sở thích khác nhau. 

Myers-Ganoung dạy cả đứa trẻ giúp chúng phát triển tài năng và sở thích của mình. Chúng tôi dạy giải quyết vấn đề và kỹ năng tư 
duy cấp cao hơn trong suốt chương trình giảng dạy của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi làm việc cùng nhau để đáp ứng tất cả 
các nhu cầu của sinh viên. Học sinh tham gia vào các nhóm dựa trên nhu cầu linh hoạt và làm giàu bổ sung cho hướng dẫn lớp học 
của chúng tôi. Học sinh của chúng tôi có quyền truy cập vào các hoạt động làm phong phú bao gồm OMA, tiếng Ả Rập, Makerspace, 
một khu vườn trường học và một studio toán học. Học sinh có quyền truy cập vào công nghệ, bao gồm máy tính xách tay một-một 
và bảng Promethean trong lớp học, để tăng cường học tập của họ. 

https://MyersGanoungES.tusd1.org
https://MissionViewES.tusd1.org
https://MillerES.tusd1.org


 

 

Trường tiểu học Ochoa 
101 W. 25th St.  
OchoaES.tusd1.org  
(520) 225-2400 
Ochoa Community, một ngôi trường nơi việc học tập xoay quanh những thách thức trong thế giới thực và có tính bối cảnh và cá 
nhân hóa cao.  Chúng tôi không chỉ đơn giản là dạy ở đâu và khi nào mà còn đi sâu hơn nhiều.  Chúng tôi thách thức các học giả của 
chúng tôi hỏi tại sao và làm thế nào. Với cách tiếp cận này, con cái chúng ta hiểu nhiều hơn và có một viễn cảnh rộng lớn hơn không 
dễ tìm thấy trong các môi trường học thuật khác. Các học giả Ochoa tò mò hơn, nội tâm hơn và có được cái nhìn sâu sắc có giá trị 
vào đầu và trái tim của chính họ. 

 

 

Trường tiểu học Oyama 
2700 S. La Cholla Blvd.  
OyamaES.tusd1.org  
(520) 225-5700 
Oyama Dragons là ngôi sao trong đọc, viết, toán học và khoa học! Chúng tôi là trường học của một đứa trẻ tốt bụng. Học sinh và 
nhân viên làm việc mỗi ngày để đảm bảo rằng sự đa dạng được tôn vinh, và mọi trẻ em đều có cơ hội bình đẳng để học hỏi và phát 
triển học tập, cảm xúc và xã hội. 

Học sinh Oyama được tiếp xúc với STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) thông qua phòng thí nghiệm STEM chuyên 
dụng tại chỗ. Thông qua hướng dẫn dựa trên yêu cầu, sinh viên đi hàng tuần đến phòng thí nghiệm để khám phá, sáng tạo và làm 
việc trên các dự án Giáo viên khuyến khích học sinh nảy ra ý tưởng lẫn nhau và đưa ra kết luận của riêng họ. 

Oyama tin rằng việc học tốt nhất xảy ra khi ra ngoài thế giới thực. Để làm điều này, Oyama phải mất nhiều chuyến đi thực địa một 
năm. Chuyến đi đỉnh cao của chúng tôi là với học sinh lớp năm đến Grand Canyon trong ba ngày mỗi năm. Chuyến đi này một phần 
được thực hiện bởi Tổ chức Giáo viên Phụ huynh hỗ trợ tích cực (PTO). 

 

 

Trường tiểu học Robisons 
2745 E. 18th St.  
RobisonES.tusd1.org  
(520) 232-7800 
Robison cung cấp một chương trình giảng dạy dựa trên điều tra phát triển các sinh viên có kiến thức và chu đáo, những người giúp 
tạo ra một thế giới hòa bình hơn thông qua sự hiểu biết và tôn trọng giữa các nền văn hóa. 

Robison sử dụng một chu kỳ điều tra trong khoa học và các lĩnh vực khác để giúp sinh viên học cách đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề 
và hành động. Học sinh của chúng tôi được dạy để thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin và làm việc hợp tác với những người 
khác để chuẩn bị cho thế giới đang thay đổi trong thế kỷ 21. 

 

https://RobisonES.tusd1.org
https://OyamaES.tusd1.org
https://OchoaES.tusd1.org


 

  
   

 
 

          
              

            
    

            
     

 

 

  
   

 
 
     

           
        

 

 

  
  

 
 

           
         

 

                
 

 

Trường tiểu học Sam Hughes 
700 N. Wilson Ave. 
SamHughesES.usd1.org 
(520) 232-7400
Trường tiểu học Sam Hughes thách thức học sinh về mặt học thuật và thúc đẩy khả năng lãnh đạo, xây dựng tính cách và sự kiên 
trì. Chúng tôi tự hào trong việc xây dựng sự đồng cảm và sức mạnh cộng đồng thông qua Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực. 

Sự tò mò và tìm hiểu được khuyến khích tại Sam Hughes, và mục tiêu là dạy trẻ em trở thành những người học suốt đời hành động
tại địa phương và suy nghĩ toàn cầu. 

Sam Hughes có một cộng đồng mạnh mẽ hỗ trợ học sinh, giáo viên và nhà trường. Phụ huynh tham gia vào tất cả các khía cạnh 
của trường, cũng như các thành viên của cộng đồng Sam Hughes. 

Trường tiểu học Sewell 
425 N. Sahuara Ave. 
SewellES.tusd1.org 
(520) 584-7200
Tiểu học Sewell luôn được đánh giá là một trong những trường tiểu học hàng đầu trong Học khu Thống nhất Tucson. Sewell cung 
cấp các cơ hội giảng dạy và học tập trong khoa học, công nghệ, toán học, nghệ thuật ngôn ngữ, nghiên cứu xã hội, nghệ thuật và 
giáo dục thể chất. Sewell nằm ở vị trí trung tâm. 

Trường Soleng Tom Eleentary
10520 E. Camino Quince 
SolengTomES.tusd1.org 
(520) 731-5400
Cộng đồng Trường Soleng Tom cam kết cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật, nơi trẻ em được hỗ trợ để đạt được tiềm 
năng tối ưu của chúng. Người học được khuyến khích điều tra, cộng tác và phản ánh khi họ phát triển sự hiểu biết về thế giới của 
họ. 

Nhu cầu học tập, xã hội và cảm xúc của học sinh là chìa khóa cho sự phát triển của họ với tư cách là công dân hiệu quả và có liên 
quan. 

https://SolengTomES.tusd1.org
https://SewellES.tusd1.org
https://SamHughesES.usd1.org


 

 
    

 
 

           
       

       
              

       

 

 

 
   

 
 

          
          

  

         
       

 

 

 
    

 
 

            
  

         

 

Trường tiểu học Steele 
700 S. Sarnoff Dr. 
SteeleES.tusd1.org 
(520) 731-6800
Steele là một khu phố và trường cộng đồng dành riêng cho sự thành công của học sinh và liên tục theo dõi tiến trình học tập. Các 
nhân viên làm việc hợp tác để giải quyết những thách thức và đảm bảo rằng trẻ em đang phát triển mạnh. 

Steele bao gồm việc học tập hợp tác, hấp dẫn. Steele cũng đặc biệt nhấn mạnh vào việc tập trung vào việc phát triển toàn bộ đứa 
trẻ. Học sinh của chúng tôi có quyền truy cập vào OMA (Mở đầu tâm trí thông qua nghệ thuật), các bài học cảm xúc xã hội được 
nhúng trong học tập hàng ngày của họ, các hoạt động sau giờ học, cũng như một chương trình học tập toàn diện. 

Trường tiểu học Tolson 
1000 S. Greasewood Rd. 
TolsonES.tusd1.org 
(520) 225-3300
Tolson đảm bảo học sinh xuất sắc trong Đọc, Viết và Toán. Trường có một khung hướng dẫn và can thiệp cụ thể cho phép nhóm 
linh hoạt dựa trên nhu cầu của học sinh. Các nhân viên làm việc như một nhóm để đảm bảo sự phát triển học tập đang diễn ra ở tất 
cả các cấp. 

Tại Tolson, giáo viên, quản trị viên và học sinh sống theo từ viết tắt SOAR, viết tắt của Safe, Organized, Academic and Responsible. 
Điều này tạo ra một bầu không khí ổn định, gắn kết và hứng thú về việc học. 

Trường tiểu học Tully 
1701 W. El Rio Dr. 
TullyES.tusd1.org 
(520) 225-3400
Nhân viên và quản trị viên của Trường Tiểu học Tully Magnet tin rằng tất cả học sinh đều có năng khiếu độc đáo và giáo viên cố 
gắng truyền cảm hứng cho niềm đam mê học tập suốt đời được nuôi dưỡng thông qua cách tiếp cận toàn trẻ. Học sinh được khuyến 
khích ăn mừng họ là ai với tư cách cá nhân, trong khi nắm lấy vai trò của họ trong một xã hội toàn cầu. 

https://TullyES.tusd1.org
https://TolsonES.tusd1.org
https://SteeleES.tusd1.org
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Trường tiểu học Van Buskirk 
725 E Fair St.  
VanBuskirkES.tusd1.org  
(520) 225-3701 
Van Buskirk là nhà của "El Oso Poderoso", con gấu mạnh mẽ, và chúng tôi nằm trên Park & Fair Street, giữ mối quan hệ sâu sắc 
trong cộng đồng hội chợ Rodeo xung quanh!  

Van Buskirk có hai chương trình làm giàu nổi bật, chương trình Làm giàu ngôn ngữ kép TUSD và OMA GOLD, Mở đầu trí tuệ thông 
qua chương trình Nghệ thuật cho học sinh lớp K-5. Chương trình Ngôn ngữ kép được thiết kế cho sinh viên để trở thành biliterate, 
song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và nó được giảng dạy bởi các giáo viên ngôn ngữ có trình độ cao, hấp dẫn.  

Chương trình OMA của chúng tôi cung cấp mọi thứ từ một chuyên gia tích hợp nghệ thuật toàn thời gian dạy học sinh lớp K-5, đến 
khiêu vũ, opera, ban nhạc và dàn nhạc!  Các chương trình của chúng tôi là một tài sản cho cộng đồng, chuẩn bị cho sinh viên trên 
khắp các lĩnh vực học tập và cung cấp kinh nghiệm học tập toàn diện. 

 

 

Trường tiểu học Vesey  
5005 S. Butts Rd.  
VeseyES.tusd1.org  
(520) 908-4602 
Ở Vesey, chúng tôi là một gia đình.  Một số hoạt động ngoại khóa của chúng tôi bao gồm Đêm tại Bảo tàng Động vật hoang dã Quốc 
tế, Đêm Pizza, Đêm chiếu phim, Hội chợ Khoa học và Lễ hội mùa thu.  Sau giờ học dạy kèm, Chương trình 21st Century Before and 
After School, Mariachi và Cross Country là một số cách chúng tôi khuyến khích tốt nhất ở học sinh của chúng tôi. 

Trường tiểu học Vesey có các giáo viên và nhân viên đoạt giải thưởng và cung cấp nhiều trải nghiệm để cung cấp học tập cá nhân, 
có ý nghĩa. Giáo viên cung cấp hướng dẫn trực tiếp, nhóm nhỏ và toàn nhóm để đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh. Trường có một 
lớp học nhiều lứa tuổi cũng như một tùy chọn "vòng lặp", nơi học sinh có thể ở lại với cùng một giáo viên trong hơn một năm. 

 

 

Trường tiểu học Warren  
3505 W. Milton Rd.  
WarrenES.tusd1.org  
(520) 908-4700 
Giáo viên, học sinh và phụ huynh của Trường Tiểu học Warren làm việc cùng nhau để hỗ trợ nuôi dưỡng các mối quan hệ và môi 
trường cho tất cả trẻ em cho diễn tiến trong viêc học .  

https://WarrenES.tusd1.org
https://VeseyES.tusd1.org
https://VanBuskirkES.tusd1.org


          
        

          
       
              

   
 

 

 
    

  
 

       
        

           
           

 

 

 
   

  
 

            
              

              
                

             
           

 

 

 
  

  
 

         
             

Warren tự hào là một phần của cộng đồng PAX với các giá trị cốt lõi được gắn liền trong cuộc sống hàng ngày ở trường. Mỗi người 
được trao quyền sở hữu trong việc học của họ bằng cách sử dụng công nghệ, dữ liệu và thiết lập mục tiêu trong khi đóng góp cho 
một môi trường nuôi dưỡng. Chúng tôi cố gắng trở thành người giỏi nhất có thể! 
Sử dụng động lực nội tại, học sinh của chúng tôi học cách tự điều chỉnh trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống học đường sẽ hỗ 
trợ họ trong suốt cuộc đời của họ. Âm nhạc, nghệ thuật và khoa học, đóng một vai trò lớn trong việc học ngoại khóa hàng ngày 
của chúng tôi tại Warren. 

Trường tiểu học Wheeler 
1818 S. Avenida Del Sol 
WheelerES.tusd1.org
(520) 584-5501
Wheeler dẫn đầu bằng cách xây dựng những người học xuất sắc, những người đặt mục tiêu cá nhân và học tập để thể hiện sự lãnh 
đạo, nỗ lực, hành động, ra quyết định và thể hiện sự tôn trọng. 

Nhân viên của chúng tôi khuyến khích cộng đồng, gia đình, niềm vui, cam kết và mục tiêu. Wheeler tạo ra một nền văn hóa thống
nhất tích cực cho cả sinh viên và nhân viên để hợp tác và trao quyền cho nhau. 

Trường tiểu học Trắng
2315 W Canada St. 
WhiteES.tusd1.org
(520) 908-5301
John E. White là một trường pre-kinder đến lớp năm với hai chiều ngôn ngữ kép và tự khép kín GATE (Giáo dục năng khiếu và tài 
năng) được cung cấp ở mỗi cấp lớp. White cung cấp cả ngày mẫu giáo miễn phí và bán thời gian AM và PM Mầm non. Trường chúng 
tôi có MTSSF toàn thời gian (Multi-Tiered Systems of Support Facilitator) và CSP toàn thời gian (Nhà cung cấp dịch vụ chương trình 
giảng dạy) cho cả hỗ trợ giáo viên và học sinh. White cũng có hai cố vấn toàn thời gian và một nhân viên xã hội. Chúng tôi là một 
trường PBIS (Can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực) và tập trung vào các hành vi tích cực. Chúng tôi có một cách tiếp cận hợp tác để 
giáo dục và đã nâng cấp công nghệ trong các lớp học. White đã duy trì xếp hạng chữ B trong tám năm qua. 

Trường tiểu học Whitmore 
5330 E Glenn St. 
WhitmoreES.tusd1.org
(520) 232-8000
Trường tiểu học Whitmore có một đội ngũ giảng viên tận tâm làm việc siêng năng để giúp trẻ em thành công. Trường cung cấp một 
chương trình giảng dạy tích hợp, nơi các bài học đọc, viết, toán và khoa học kết hợp từng chủ đề khác.. 

https://WhitmoreES.tusd1.org
https://WhiteES.tusd1.org
https://WheelerES.tusd1.org


         
           

 

 

 
   

  
 

       
          

                
             

   

Giáo viên và nhân viên whitmore phân biệt hướng dẫn để đảm bảo mỗi học sinh thành công trong hướng dẫn phù hợp với nhu cầu 
cụ thể của mình. Whitmore mang đến cho sinh viên cơ hội tích hợp nhiều trải nghiệm khác nhau và xác thực vào việc học của họ. 

Trường tiểu học Wright 
4311 E. Linden St. 
WrightES.tusd1.org
(520) 232-8100
Học sinh của Wright luôn được khuyến khích tò mò và khám phá ý tưởng của họ. Học sinh mong muốn học tập trong một môi 
trường tích cực, hỗ trợ đầy đủ với các hoạt động thực hành. Học sinh được dạy để suy nghĩ và giải quyết vấn đề, giao tiếp, hoạt 
động nhạy cảm và thành công trong một thế giới phức tạp, thay đổi và đa dạng về văn hóa. Nhiệm vụ của chúng tôi tại Wright, hợp
tác với cha mẹ và cộng đồng của Wright, là các nhà khoa học, kỹ thuật viên, kỹ sư, nghệ sĩ và nhà toán học tương lai của Arizona 
trong tương lai. 

https://WrightES.tusd1.org


  

 
  

   
 

 
      

             
        

      
                

                
     

 

 
 

   
 

 
             

        
           

       
 

          
 

 
   

   
  

 
           

       
  

              
 

Trường K8 

Trường Booth-Fickett K8
450 S. Montego Dr.
BoothfickettK8.tusd1.org 
(520) 731-3800
Booth-Fickett Math / Science School là một cộng đồng trường K-8 toàn diện, cung cấp một môi trường học tập tích cực để khuyến 
khích học sinh trở thành người học suốt đời và những người đóng góp có giáo dục cho xã hội toàn cầu của chúng tôi. Môi trường
tại Booth-Fickett tập trung nhiều vào toán học, khoa học và công nghệ. Tất cả các học giả của chúng tôi đều hoàn thành các dự án 
cho Hội chợ Khoa học SARSEF hàng năm của chúng tôi. 
Chúng tôi cung cấp các khóa học nâng cao về toán học và khoa học cho phép các học giả của chúng tôi có được tín chỉ trung 
học. Chúng tôi là một khuôn viên AVID toàn trường. Chương trình AVID của chúng tôi hỗ trợ các học giả trong việc chuẩn bị học 
thuật cho sự thành công của trường đại học. 

Trường Borman K8
6630 E. Lightning Dr.
BormanK8.tusd1.org 
(520) 584-4600
Trường Borman K-8 nằm trên căn cứ không quân Davis-Monthan và phục vụ các gia đình quân nhân của chúng tôi. Giáo viên và 
nhân viên tại Borman K-8 cố gắng truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo tương lai của chúng tôi thông qua sự cống hiến cho sự 
xuất sắc trong học tập, thúc đẩy khả năng phục hồi, khuyến khích tư duy độc lập và bằng cách nắm lấy sự đa dạng. Chúng tôi cung 
cấp một môi trường nơi tất cả học sinh, phụ huynh và nhân viên cảm thấy được chào đón, tôn trọng và là những thành viên thiết 
yếu của cộng đồng Borman." 
Phương châm: "Borman Astros có trách nhiệm, tôn trọng, an toàn và tử tế. 

Trường Dietz K8
7575 E. Palama St. 
DietzK8.tusd1.org
(520) 731-4000
Tại Dietz K-8, sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một môi trường học tập an toàn và thành công, nơi chúng tôi trao quyền cho sinh viên 
trở thành những người học suốt đời. Chúng tôi cố gắng cung cấp một chương trình giảng dạy đa dạng để đáp ứng nhu cầu học tập,
văn hóa và xã hội của cộng đồng chúng tôi. 
Chúng tôi đánh giá cao kinh nghiệm học tập của mỗi đứa trẻ và sẽ làm việc để hỗ trợ và nuôi dưỡng học sinh của chúng tôi. 

https://DietzK8.tusd1.org
https://BormanK8.tusd1.org
https://BoothfickettK8.tusd1.org


 
   

   
  

 
          

       
 

           
              

  
 

 
  

  
  

 
           

                
        
              

            
      

      
 

 

 
 

   
  

 
          

             
          

             
       

  
 

Trường Drachman K8
1085 S. 10th St. 
DrachmanK8.tusd1.org
(520) 225-1500
Các lớp học đa tuổi của Drachman Montessori dẫn đến sự hợp tác của sinh viên và giảng dạy ngang hàng. Trẻ em được thử thách 
và thúc đẩy bằng cách chứng kiến việc học cấp cao hơn. Học sinh trau dồi kỹ năng học tập và lãnh đạo của họ bằng cách dạy người 
khác. 
Tài liệu Montessori rất cần thiết cho sự thành công của học sinh. Với việc sử dụng các tài liệu học tập Montessori thực hành, các 
khái niệm trừu tượng trở nên cụ thể hơn. Trẻ em trải nghiệm học tập cấp độ cao hơn ở độ tuổi trẻ hơn, tiến tới trừu tượng với tính 
lưu động. 

Trường Hollinger K8 
150 W. Ajo Way 
HollingerK8.tusd1.org
(520) 225-1700
Nhiệm vụ của trường chúng tôi là giúp mỗi đứa trẻ nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình và trở thành một công dân hiệu quả và có 
trách nhiệm và người học suốt đời, người có thể sử dụng công nghệ hiệu quả và đánh giá cao xã hội đa văn hóa mà chúng ta đang 
sống khi chúng ta chuẩn bị cho những thách thức do thế kỷ 21 đưa ra. 
Tầm nhìn của chúng tôi là chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi cho một tương lai song ngữ, với khả năng: cộng tác, giải quyết vấn 
đề, sáng tạo và trở thành nhà tư tưởng phê phán. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự thành công của tất cả học sinh thông qua việc cung 
cấp một chương trình giảng dạy tập trung vào tiêu chuẩn chất lượng cao, nâng cao phẩm chất độc đáo của mỗi người học để đảm 
bảo rằng họ đạt được kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuyển sang cấp lớp tiếp theo và đi đúng hướng cho đại học và sự 
nghiệp. 

Trường Lawrence 3-8
48590 W. Jeffrey Rd.
lawrence38.tusd1.org
(520) 908-3900
Lawrence làm việc chăm chỉ để phục vụ nhu cầu của học sinh trong khi cũng tập trung vào thành tích. Trọng tâm của chúng tôi là 
sức khỏe tổng thể của mỗi học sinh để đảm bảo họ tìm thấy thành công trong và ngoài lớp học. Học sinh của chúng tôi tuân theo 
một lịch trình tiểu học truyền thống, và lịch học trung học truyền thống với sáu giai đoạn. Điều này cho phép cả hai cấp độ có các 
môn tự chọn bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, PE và công nghệ. Mục tiêu của chúng tôi là để mỗi học sinh đạt được mức độ tiềm năng 
học tập cao nhất trong lớp học, thông qua cả hỗ trợ trực tiếp bằng cách sử dụng các can thiệp và công việc cá nhân tập trung bằng
cách sử dụng các nền tảng khác nhau. 

https://lawrence38.tusd1.org
https://HollingerK8.tusd1.org
https://DrachmanK8.tusd1.org


 

 
   

  
 

              
                  

         
          

             
         

       
 

 
    

    
  

 
             

             
    

          
                

                
        

        

 

 
   

  
  

 
          

          
                  

          
       

      
  

Trường McCorkle K8 
4455 S Mission Rd. 
McCorkleK8.tusd1.org
(520) 877-2000
Mary Belle McCorkle Academy of Excellence K8 là một trong những trường hiện đại mới nhất trong TUSD và là trường New Tech 
Network duy nhất ở Arizona. Chúng tôi tự hào cung cấp chương trình Ngôn ngữ kép hai chiều ở mọi cấp lớp, cũng như các cơ hội 
học tập nghiêm ngặt về mặt học tập thông qua học tập dựa trên dự án (PBL). Giáo viên thu hút học sinh vào việc điều tra xác thực 
và giải quyết vấn đề có kết quả có liên quan và có ý nghĩa tập trung vào giao tiếp bằng miệng và bằng văn bản, hợp tác và cơ 
quan. Học sinh phát triển các kỹ năng nghiên cứu, học cách suy nghĩ phê phán và sử dụng công nghệ cho phép họ tạo ra, giao 
tiếp và trải nghiệm học tập tự định hướng. họ thiết lập kết nối với cộng đồng bên ngoài và làm việc nội bộ để thúc đẩy một nền văn 
hóa trao quyền cho các nhà lãnh đạo và thúc đẩy sự tin tưởng, tôn trọng và trách nhiệm. 

Trường Maxwell K8
2802 W Anklam Rd. 
MaxwellK8.tusd1.org
(520) 225-2000
Giáo viên chăm sóc Morgan Maxwell tạo ra một môi trường trong đó mọi đứa trẻ đều có cơ hội thành công. Trường cung cấp các 
khóa học quan trọng ở mọi cấp lớp cũng như các lựa chọn cho trẻ em với tất cả các loại sở thích, chẳng hạn như thể thao trong 
trường, chiêm tinh học và nghệ thuật. 

Mỗi lớp học của Morgan Maxwell đều được trang bị Bảng Promethean, Máy ảnh tài liệu và máy trạm máy tính của sinh viên. Ngoài 
ra còn có hai phòng thí nghiệm máy tính có thể truy cập được cho tất cả học sinh để tăng cường học tập của họ. 

Maxwell sử dụng các nhóm để giúp giữ cho sinh viên đi đúng hướng và tiến về phía trước. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm giáo viên, 
cố vấn, điều phối viên MTSS, trưởng khoa, nhà cung cấp dịch vụ chương trình giảng dạy và hiệu trưởng. Cách tiếp cận nhóm và tiếp
cận cộng đồng tạo ra một môi trường hỗ trợ, nơi trẻ em cố gắng làm hết sức mình. 

Trung tâm học tập khám phá Miles
1400 E Broadway Blvd.
MilesK8.tusd1.org
(520) 225-2201
Miles có một cách tiếp cận hợp tác để giáo dục, liên quan đến phụ huynh, giảng viên và cộng đồng trong các quyết định về trường.
Học sinh cũng làm việc cùng nhau trong lớp học. Các lớp học đa cấp, đa cấp cho phép sinh viên ở trong cùng một phòng trong hai 
đến ba năm. Điều này giúp họ xây dựng sự tự tin và cho phép giáo viên cung cấp các tài liệu khó khăn hơn khi trẻ tiến bộ. Học sinh 
có sự khác biệt về thính giác được đồng ghi danh ở tất cả các cấp lớp. 
Mục tiêu của Miles là tạo ra một cộng đồng người học. Kỹ năng đọc, viết và toán được phát triển thông qua các hoạt động thực 
hành và hướng dẫn dựa trên yêu cầu, và các chương trình như mỹ thuật và Dự án Xanh của trường tăng cường chương trình giảng
dạy của trường. 

https://MilesK8.tusd1.org
https://MaxwellK8.tusd1.org
https://McCorkleK8.tusd1.org


 

 
 

   
 

 
             

              
            

          
            

              
         
   

 

 
   

    
 

 
        

          
           

         
          

         
  

 

 
 

   
 

 
      

               
          

             
           

 

Trường Pueblo Gardens K8
2210 E. 33rd St. 
PuebloGardensK8.tusd1.org 
(520) 225-2700
Pueblo Gardens là một trường PreK-8 khu phố đủ gần với hầu hết các gia đình của chúng tôi mà nhiều trẻ em đi bộ đến trường hoặc 
ở trong khoảng cách lái xe dễ dàng. Trường có văn hóa hợp tác với các nhóm giáo viên phụ huynh học thuật đáp ứng hàng quý. Tại 
các cuộc họp này, các gia đình xem xét dữ liệu của học sinh, hợp tác tạo ra các mục tiêu thành tích và tìm hiểu các chiến lược để 
giúp học sinh đạt được những mục tiêu đó. Trường chúng tôi đã phát triển một số quan hệ đối tác quan trọng bao gồm cả những
người với Câu lạc bộ Nam và Nữ địa phương của chúng tôi, Ngân hàng Thực phẩm Cộng đồng và Liên minh Đường phố Sống. Những
đối tác này giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của gia đình chúng tôi bất kể tình huống nào. Tại Pueblo Gardens, chúng tôi tin rằng
thông qua những nỗ lực hợp tác, chúng tôi sẽ truyền cảm hứng, khuyến khích và thúc đẩy các nhà tư tưởng và nhà lãnh đạo độc 
lập và được trao quyền. 

Trường Roberts-Naylor K8
1701 S. Columbus Rd. 
RobertsNaylorK8.tusd1.org 
(520) 584-6800
Roberts-Naylor tiếp tục phấn đấu cho sự xuất sắc trong học tập với các lớp Giáo dục Năng khiếu và Tài năng (GATE) mạnh mẽ trong 
các lớp tiểu học, nâng cao cho các lớp tín dụng trung học cơ sở và trung học phổ thông được cung cấp tại chỗ cho học sinh lớp
tám. Tất cả các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên được chứng nhận cao của chúng tôi. Tại Roberts-Naylor, trẻ em có cơ hội 
học hỏi với các giáo viên GATE được chứng nhận trong một lớp học với các đồng nghiệp có cùng chí hướng khám phá, nghiêm 
ngặt và tư duy đa dạng phê phán. Các lớp học GATE bắt đầu ở trường mẫu giáo dạy học sinh trở thành những nhà tư tưởng khác 
biệt và hội tụ. Thay vì phương pháp truyền thống mà học sinh được giáo viên GATE kéo ra một ngày một tuần, con bạn sẽ nhận 
được hướng dẫn GATE mỗi ngày, cả ngày! 

Trường Robins K8 
3939 N. Magnetite Ln.
RobinsK8.tusd1.org 
(520) 908-4300
Robins K-8 là một ngôi trường xinh đẹp, chào đón nép mình trong một cảnh quan sa mạc đáng yêu. Chúng tôi tôn vinh cộng đồng
đa dạng của chúng tôi và trao quyền cho sinh viên của chúng tôi để đạt được tốt nhất của họ thông qua rõ ràng, kỳ vọng cao. Sự 
cống hiến và niềm đam mê giảng dạy của giáo viên của chúng tôi đã làm cho Robins trở thành một nhà lãnh đạo trong thành tích 
học tập. Robins K-8 được thúc đẩy bởi một sự tập trung rõ ràng và chia sẻ về phúc lợi và sự phát triển của học sinh. Chúng tôi tin 
tưởng vào sự củng cố tích cực của những kỳ vọng của trường về sự an toàn, tôn trọng và trách nhiệm đối với tất cả mọi người. 

https://RobinsK8.tusd1.org
https://RobertsNaylorK8.tusd1.org
https://PuebloGardensK8.tusd1.org


 
 

   
 

 
             

             
       

     
           

    
 

 
 

   
 

 
            

       
       

 

 
 

   
 

 
          

            
            

          
    

        
           

           
            

 
 

Trường Rose K8
710 W. Michigan St.
RoseK8.tusd1.org 
(520) 908-4400
C. E. Rose là một trường đô thị có thành tích cao, sử dụng hệ thống được nêu trong "Nhà lãnh đạo trong tôi". "The Leader in Me" là 
một chương trình toàn trường được thiết kế để thúc đẩy các kỹ năng nhân vật và tạo ra các nhà lãnh đạo trong khi cải thiện thành 
tích học tập. Các lớp học hoa hồng và cấp lớp chảy từ giáo viên này sang giáo viên khác, cung cấp cho học sinh một môi trường
học tập nhất quán và nghiêm ngặt. 
Vào đầu năm học, học sinh thực hiện một bài thuyết trình toàn trường thiết lập kỳ vọng hành vi tích cực. Các sinh viên lớn tuổi 
phác thảo những kỳ vọng cho những người trẻ tuổi. 

Dual Language 

Roskruge 

Trường Roskruge K8 
591 E. 6th St. 
RoskrugeK8.tusd1.org 
(520) 225-2900
Tại Trường Nam châm song ngữ Roskruge K-8, tất cả học sinh cố gắng vượt trội về mặt học thuật và xã hội trong một môi trường
song ngữ, hai chữ và văn hóa trong khi chấp nhận đa văn hóa. 
Roskruge là một cộng đồng trường học chặt chẽ, coi trọng học thuật, phát triển cá nhân và sự đa dạng. 

Trường Safford K8 
200 E. 13th St. 
SaffordK8.tusd1.org 
(520) 225-3000
Trường Cộng đồng Safford K-8 là một khuôn viên bao gồm, hỗ trợ, nơi tập trung vào toàn bộ trẻ em. Thông qua việc sử dụng các 
bài học Học tập và Hiểu biết dựa trên vấn đề / dự án theo thiết kế, sinh viên được mời làm nhà thám hiểm và đổi mới. Chúng tôi 
khuyến khích tất cả học sinh làm chủ giáo dục của họ. Bằng cách đóng một vai trò mạnh mẽ trong văn hóa và cộng đồng ở đây một 
Safford, sinh viên của chúng tôi học cách ủng hộ cho bản thân và những người khác. Tập trung vào nơi họ muốn đi trong cuộc sống
của họ, và di chuyển tự tin theo hướng đó. 
Trở thành một trường cộng đồng có nghĩa là mọi người làm việc để hỗ trợ lẫn nhau và mang lại nguồn lực cho gia đình và học sinh 
của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Block Scheduleing, sinh viên của chúng tôi có cơ hội đi sâu vào học tập nghiêm ngặt, đồng thời 
trở thành một thành viên hỗ trợ và khuyến khích trong khuôn viên trường của chúng tôi. Học tập cảm xúc xã hội là một trọng tâm 
quan trọng trong khuôn viên trường của chúng tôi, vì chúng tôi biết rằng để học, chúng tôi cần cảm thấy an toàn và được hỗ trợ. 

https://SaffordK8.tusd1.org
https://RoskrugeK8.tusd1.org
https://RoseK8.tusd1.org


 

 
 

   
  

 
      

               
        

 

 
    

   
  

 
            

               
  

               
    

 
            

               
   

 

 
 

   
  

 
        

       
        

      

Trường trung 

Trường trung học Dodge 
5831 E. Pima St. 
DodgeMS.tusd1.org
(520) 731-4100
Dodge Traditional Magnet Middle School được thành lập với mục đích cung cấp giáo dục truyền thống 5 'R' tập trung vào Đọc. Viết 
số học, tôn trọng và trách nhiệm. Điều này bao gồm kết quả học tập nghiêm ngặt, bài tập về nhà bắt buộc, sự tham gia tích cực của 
cha mẹ, trang phục và hành vi phù hợp, và mức độ trách nhiệm cao của phụ huynh và học sinh. 

Trường trung học Cơ sở Doolen 
2400 N. Country Club Rd.
DoolenMS.tusd1.org
(520) 232-6900
Giảng dạy và học tập tại Doolen không chỉ liên quan đến toán học, nghệ thuật ngôn ngữ, nghiên cứu xã hội và khoa học. Giảng viên 
và nhân viên của chúng tôi đặt ưu tiên vào việc xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên để dân số đa dạng cảm thấy an 
toàn, thoải mái và sẵn sàng học tập. 
Mục tiêu của chúng tôi là định hình những công dân hiệu quả có thể tham gia vào xã hội một cách có ý nghĩa. Điều này đòi hỏi phải 
xây dựng một nền tảng chung cho những sinh viên đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau và đến trường với các trình độ giáo dục khác 
nhau. 
Tại Doolen, chúng tôi tạo ra một cộng đồng tôn vinh sự tò mò và học tập suốt đời, tôn vinh và thúc đẩy sự đa dạng, hỗ trợ sự 
thống nhất thông qua văn hóa văn minh và tôn trọng, dạy thói quen thành công cá nhân và trao quyền cho các công dân sản xuất 
có những đóng góp có ý nghĩa. 

Trường trung học Gridley 
350 S. Harrison Rd. 
GridleyMS.tusd1.org
(520) 731-4600
Gridley Middle School tập trung vào một cách tiếp cận toàn diện để đáp ứng nhu cầu của từng học sinh. Nhân viên tại Gridley tìm 
cách giải quyết các nhu cầu tình cảm, xã hội, đạo đức và học tập của sinh viên theo định dạng tích hợp. Giáo viên làm việc như một 
nhóm để tạo ra một môi trường học tập và cộng đồng trường học, nơi học sinh cảm thấy kết nối với trường học của họ. Sứ mệnh 
của chúng tôi là "Xây dựng sự xuất sắc bằng cách tập trung vào cộng đồng, tính toàn vẹn và cam kết" 

https://GridleyMS.tusd1.org
https://DoolenMS.tusd1.org
https://DodgeMS.tusd1.org


          
         

           
       

 

 
 

   
  

 
          

               
                  
               

        
      

 

 
 

   
  

 
        

         
          

       
     

 

 
  

    
 

 
         

          
           

             
             

       
 

Một chương trình giảng dạy tích hợp thách thức sinh viên bằng cách tham gia vào công nghệ để phát triển môi trường ảo. Các lớp
danh dự / GATE được cung cấp ở mỗi cấp lớp. Các chương trình STEM cung cấp các ứng dụng tích hợp của các học giả cốt lõi 
một cách có ý nghĩa. Học sinh tham gia vào 9 môn tự chọn đa dạng, bao gồm (Mỹ thuật, Công nghệ, Hội đồng sinh viên và Niên 
giám) phát triển các kỹ năng thế kỷ 21 cho những người học lâu dài thành công. 

Trường trung học Magee 
8300 E. Speedway Blvd.
MageeMS.tusd1.org
(520) 731-5000
Trường trung học Joseph W. Magee là một trường trung học cơ sở toàn diện phục vụ học sinh từ lớp 6 đến lớp 8. Magee giữ tất cả 
học sinh với kỳ vọng cao với trải nghiệm học tập lấy sinh viên làm trung tâm. Ngoài các lớp học nội dung, sinh viên có thể tham gia 
Nghệ thuật, AVID, Band, năng khiếu (GATE), kịch, dàn nhạc, PE và công nghệ. Magee cũng có chương trình Ngôn ngữ kép hai chiều 
trong khuôn viên trường, nơi sinh viên được đắm mình trong việc học tiếng Tây Ban Nha / tiếng Anh. Tất cả học sinh Magee đều có 
được trải nghiệm giáo dục có chất lượng cao nhất thu hút, truyền cảm hứng và trao quyền cho sinh viên của chúng tôi đóng góp 
cho cộng đồng của chúng tôi và vượt trội trong một thế giới đang thay đổi. 

Trường trung học Mansfeld 
1300 E. 6th St. 
MansfeldMS.tusd1.org
(520) 225-1800
Mansfeld, nằm đối diện với Đại học Arizona, có một truyền thống phong phú về sự xuất sắc trong học tập. Chúng tôi là một trường
Chuyên trình diễn được chứng nhận quốc gia với trọng tâm là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Giáo viên trong 
tất cả các lĩnh vực nội dung nhúng thực hành STEM vào chương trình giảng dạy của họ, chuẩn bị cho học sinh suy nghĩ nghiêm túc 
và hợp tác khi họ giải quyết vấn đề. Ngoài ra mỗi quý tập trung sinh viên vào việc trả lời một câu hỏi thiết yếu được giải quyết trong 
khuôn viên trường từ nhiều quan điểm khác nhau. 

Trường trung học Pistor 
5455 S. Cardinal Ave. 
PistorMS.tusd1.org 
(520) 908-5411
Học sinh tại Pistor tập trung vào việc nắm vững chương trình giảng dạy để họ được chuẩn bị cho đại học, nghề nghiệp và trung học. 
Sứ mệnh PANTHER UP của trường là viết tắt của Thúc đẩy công bằng, Đạt được thành công trong học tập, Lưu ý thành công, Cố 
gắng nhất quán, Có kế hoạch, Tận hưởng học tập, Đạt được mục tiêu, Hiểu sự nghiêm ngặt và Chuẩn bị cho trường trung học. 
Chúng tôi đảm bảo sinh viên của chúng tôi có tiếp xúc và cơ hội sẽ giúp họ trên con đường đến trường đại học và sự nghiệp với 
các chương trình AVID, Hai chiều - Ngôn ngữ kép và GATE của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa 
cho các vận động viên hoặc học giả với các chương trình trước, trong và sau ngày học. Đi Panthers! 

https://PistorMS.tusd1.org
https://MansfeldMS.tusd1.org
https://MageeMS.tusd1.org


 
  

   
 

 
         

         
               

   
         

    
         

       
           

        
 

 
 

   
  

 
              

       
             

           
      

        
        

          
    

 

 
  

  
  

 
                  

         
              

       
 

Trường trung học secrist 
3400 S. Houghton Rd.
SecristMS.tusd1.org 
(520) 731-5300
Secrist đã xây dựng một cộng đồng tôn trọng lẫn nhau, đạt được thành thạo học thuật và chuẩn bị cho tương lai. 
Trường trung học secrist thúc đẩy tinh thần đồng đội, niềm tự hào của trường và sử dụng công nghệ để tối đa hóa việc học. Trường
có một chương trình nghệ thuật mạnh mẽ, với các giáo viên giúp học sinh thể hiện tài năng của họ trong nghệ thuật thị giác, ban 
nhạc, điệp khúc, kịch và dàn nhạc.. 
Các lớp học của chúng tôi hướng đến sinh viên cũng như định hướng công nghệ. Giáo viên làm việc với học sinh để giúp họ học 
cách chịu trách nhiệm về giáo dục của họ và hiểu tầm quan trọng của các học giả. 
Secrist là một phần của Verizon Innovative Learning Grant và Digital Promise. Verizon Innovative Learning cam kết giải quyết các 
rào cản đối với việc hòa nhập kỹ thuật số bằng cách chuyển đổi trải nghiệm học tập và cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng,
kiến thức và khả năng cần thiết để phát triển mạnh trong thế giới kỹ thuật số. Mỗi sinh viên Secrist sẽ nhận được một thiết bị để 
tham gia vào việc học tận dụng công nghệ trong và ngoài lớp học. 

Trường trung học Utterback 
3233 S. Pinal Vista 
UtterbackMS.tusd1.org
(520) 225-3500
Chúng tôi là một khuôn viên trường trung học tự hào, sáng tạo mà củng cố quy mô lớp học nhỏ, thành công học tập, và một lựa 
chọn tự chọn ấn tượng. Chúng tôi là một khuôn viên chấp nhận và yêu thương có đầy đủ các nguồn lực và chương trình cho sinh 
viên, gia đình và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi làm việc để phục vụ toàn bộ trẻ em bằng cách xây dựng mối quan hệ 
với mỗi học sinh và gia đình bằng cách giải quyết nhu cầu của họ thông qua các ổ đĩa thực phẩm hai tuần một lần, một ngân hàng 
quần áo tại chỗ, trước và sau giờ học lập trình. 
Giáo viên được dành riêng để xây dựng mối quan hệ với học sinh trong khi khuyến khích họ làm hết sức mình. Chúng tôi ưu tiên 
sức khỏe cảm xúc xã hội của sinh viên bằng cách kết hợp tiếng nói của sinh viên, câu lạc bộ và cơ hội lãnh đạo sinh viên. Chúng 
tôi coi khuôn viên của chúng tôi là một khuôn viên chống bắt nạt với rất ít hoặc không khoan nhượng đối với việc đối xử tàn nhẫn 
với sinh viên của chúng tôi. 

Trường trung học Vail 
5350 E 16th St. 
VailMS.tusd1.org
(520) 584-5400
Alice Vail sử dụng các bài học dựa trên dự án, truyền công nghệ để thu hút sinh viên vào chương trình giảng dạy. Chúng tôi cung 
cấp các lớp học tăng tốc về toán học, nghệ thuật ngôn ngữ, khoa học và nghiên cứu xã hội ở mọi cấp lớp. 
Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển cảm xúc, xã hội, nghệ thuật và học thuật của dân số đa dạng của chúng tôi thông qua những trải 
nghiệm giáo dục đặc biệt, sáng tạo thúc đẩy công bằng trong một môi trường an toàn và tôn trọng. 

https://VailMS.tusd1.org
https://UtterbackMS.tusd1.org
https://SecristMS.tusd1.org


 
Trường trung học Valencia  
4400 W Irvington Rd.  
ValenciaMS.tusd1.org  
(520) 908-4500 
Valencia cung cấp các lớp học danh dự, nghệ thuật, âm nhạc, P.E., mariachi, kịch, thể thao trung học, câu lạc bộ sau giờ học, dạy
kèm sau giờ học, MESA và rất nhiều cơ hội khác cho trẻ em. Giáo viên của Valencia phân biệt hướng dẫn để nhắm mục tiêu học tập
đến cấp độ của mỗi học sinh. Học sinh trải nghiệm học tập dựa trên dự án và sử dụng tư duy phê phán để giải quyết vấn đề. Valencia 
thúc đẩy sinh viên duy trì sự tham gia tích cực vào chuông thông qua một cách tiếp cận liên ngành liên kết với nhau trong chương 
trình giảng dạy. Học sinh được khuyến khích chuẩn bị cho trường trung học và đại học và có cơ hội đến thăm các trường trung học 
và cao đẳng để có được một cảm giác về những gì tương lai nắm giữ. Các gia đình Jaguar tương lai được chào đón và khuyến khích 
đến tham quan. 
 

 
Trường trung học Wakefield  
101 W. 44th St.  
WakefieldMS.tusd1.org  
(520) 225-3800 
Wakefield Middle School là một cơ sở học thuật nâng cao (AAC). Chúng tôi chuẩn bị cho học sinh tham gia các khóa học Nâng cao 
vị trí và Tú tài Quốc tế được cung cấp tại Trường Trung học Đại học, Trường Trung học Cholla và Trường Trung học Pueblo. Tại 
Wakefield, mỗi lớp học là Tăng tốc hoặc Danh dự và phục vụ như một cửa ngõ vào không chỉ trường trung học, mà cả sự sẵn sàng 
và thành công của trường đại học và nghề nghiệp. Các khóa học này cung cấp các hoạt động có liên quan đến văn hóa và cá nhân 
được thiết kế để thu hút sinh viên giải quyết vấn đề, diễn ngôn học thuật và phân tích quan trọng thông qua ống kính Học tập dựa 
trên dự án (PBL). 

 
 

https://WakefieldMS.tusd1.org
https://ValenciaMS.tusd1.org


  

 
 

   
  

 
         

         
        

   
 

 

 
    

   
  

 
            

        
      

 

 
 

     
  

 
                 

           
             

            
      

       
      

 
 

Trường K12 

Trường Mary Meredith K12 
755 N. Mangolia Ave.
MaryMeredithK12.tusd1.org
(520) 232-8200
Mary Meredith K-12 dựa trên niềm tin rằng tất cả học sinh có thể học cách nhận ra những thách thức cảm xúc của họ và sử dụng
kiến thức này để hiểu và cải thiện hành vi của họ. Toàn bộ cộng đồng Mary Meredith K-12 coi trọng những thành tựu chung, một 
nền văn hóa tôn trọng sự đa dạng và đối xử với tất cả mọi người với phẩm giá, và được dành riêng cho quá trình cần thiết để giúp 
mỗi học sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. 

Trường trung học 

Trường trung học Catalina 
3645 E. Pima St. 
CatalinaHS.tusd1.org
(520) 232-8400
Sinh viên của Catalina đến từ hàng chục quốc gia, khiến nó trở thành một mô hình thu nhỏ của thế giới. Học sinh nói hơn 40 ngôn 
ngữ bản địa, nhiều hơn bất kỳ trường nào khác ở TUSD. Giảng viên và nhân viên nhận ra rằng sinh viên thành công khi họ có kết nối 
với trường và khi họ biết nhu cầu và thế mạnh cá nhân của họ được giải quyết. 

Trường trung học Cholla 
2001 W Starr Pass Blvd. 
ChollaHS.tusd1.org
(520) 225-4000
Cholla là trường trung học duy nhất ở TUSD và là trường đầu tiên ở Hạt Pima cung cấp Chương trình Tú tài Quốc tế uy tín, có thể 
kiếm được cho sinh viên tối đa 36 giờ tín chỉ đại học cũng như học bổng quan trọng. Sinh viên Cholla cũng có thể kiếm được tín chỉ 
đại học thông qua tuyển sinh kép và các lớp Vị trí nâng cao. Cholla là một trang web phân biệt toàn trường AVID và cung cấp các 
lớp học cho phép sinh viên khám phá các lựa chọn nghề nghiệp thông qua các dịch vụ CTE / JTED và JROTC (Quân đội). 
Tại Cholla, học sinh được dạy để chấp nhận rủi ro trong học tập và tôn trọng việc học của người khác, thực hành sự kiên trì, thể 
hiện trách nhiệm, nắm lấy tư duy quốc tế và xây dựng khả năng lãnh đạo trong bản thân và những người khác.  Cholla tìm cách 
biến sinh viên thành những công dân toàn cầu của thế kỷ 21 có thể giao tiếp qua các rào cản văn hóa và hoạt động trong một xã 
hội toàn cầu.. 

https://ChollaHS.tusd1.org
https://CatalinaHS.tusd1.org
https://MaryMeredithK12.tusd1.org


 
 

   
  

 
         

          
              

             
             

       
    

 

 
 

  
 

 
                
             

           
              
              

           
        

 

 
 

   
 

 
            

        
           

         
         
           
           

 

Trường Trung học Đổi mới Sáng tạo 
3300 S. Park Ave. 
InTechHS.tusd1.org
(520) 372-8700
Tuyên bố sứ mệnh của Innovation Tech High School là chúng tôi là một môi trường học tập hợp tác tiên tiến, tiên tiến, trao quyền 
cho học sinh với một nền tảng vững chắc để trở thành người giải quyết vấn đề và các nhà lãnh đạo sáng tạo để phát triển con đường
sự nghiệp với các bên liên quan trong ngành và kinh doanh. Giáo viên kết nối học sinh với chương trình giảng dạy thông qua học 
tập dựa trên dự án. Trường chúng tôi cung cấp cho sinh viên các khóa học nghề nghiệp và kỹ thuật sau đây: Công nghệ chăm sóc 
sức khỏe toàn diện, ẩm thực, Hàng không không người lái / FAA, Kỹ thuật, Hoạt hình 3D / Thiết kế trò chơi, Tự động hóa / Robot và 
Nền tảng chăm sóc sức khỏe. Học sinh có thể nhận được bằng tốt nghiệp trung học, tín chỉ đại học tuyển sinh kép và chứng chỉ 
hoàn thành JTED trong nhiều môn tự chọn tập trung vào nghề nghiệp. 

Trường trung học Palo Verde 
1302 S. Avenida Vega 
PaloVerdeHS.tusd1.org 
(520) 584-7400
Phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của chúng tôi, sinh viên Palo Verde tiếp tục phát triển về kỹ năng, kiến thức và khả năng tư 
duy phê phán, đồng thời chuẩn bị cạnh tranh và thành công trong nền kinh tế toàn cầu. Các sinh viên, nhân viên, gia đình và cộng
đồng được gắn kết với nhau trong một môi trường nơi sự đa dạng được đánh giá cao. Lập trình STEAM của Palo Verde không chỉ 
tăng sự tham gia và động lực, mà còn thúc đẩy tư duy phát triển, hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng chấp nhận rủi ro. 
Sinh viên của chúng tôi dự kiến sẽ đóng một vai trò tích cực, tích cực trong cộng đồng của họ, nơi họ có thể là những thành viên 
tốt bụng, cởi mở và phản ánh của xã hội. Tầm nhìn của chúng tôi là tốt nghiệp tất cả các sinh viên với những kỹ năng này, để họ có 
thể thành công trên bất kỳ con đường nào họ chọn cho tương lai của họ. 

Trường trung học Pueblo 
3500 S. 12th Ave. 
PuebloHS.tusd1.org 
(520) 225-4300
Trường trung học Pueblo là một trong những trường trung học ban đầu ở Tucson, Arizona, phục vụ toàn bộ thành phố Nam Tucson 
và môi trường xung quanh trong hơn sáu mươi năm. Pueblo cam kết tạo ra một cộng đồng người học xuất sắc, đa dạng với văn hóa 
kỳ vọng cao trong một môi trường an toàn, hỗ trợ. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị cho tất cả sinh viên vào đại học, công việc và 
cuộc sống thông qua chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và có liên quan kết hợp với các mối quan hệ giữa các cá nhân tích cực. 
Đơn giản, Pueblo coi trọng các mối quan hệ giữa các cá nhân và sử dụng nó như một nền tảng hướng tới việc xây dựng một khí hậu 
tích cực và văn hóa bắt nguồn từ. Pueblo có 17 lớp AP, 9 khóa học danh dự và 12 lớp cho tín chỉ đại học cả ở cấp cao đẳng và đại 
học. Pueblo cung cấp hơn 40 câu lạc bộ trong khuôn viên trường với trọng tâm là học tập xã hội và cảm xúc. 

https://PuebloHS.tusd1.org
https://PaloVerdeHS.tusd1.org
https://InTechHS.tusd1.org


Trường trung học Rincon 
421 N. Arcadia Ave. 
RinconHS.tusd1.org
(520)232-5600
Rincon nhấn mạnh tư duy toàn cầu, giải quyết vấn đề, sự tham gia của sinh viên và công bằng. Giáo viên khuyến khích học sinh hợp
tác và ủng hộ bản thân trong tôn vinh của sự đa dạng. 
Các tiêu chuẩn học tập nghiêm ngặt của Rincon và nhiều lớp học chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho tương lai. Trường cung cấp
các chương trình mỹ thuật năng động, các khóa học giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật có tiềm năng mang lại các chứng chỉ được 
công nhận trong ngành và cơ hội học tập tiên tiến trong 15 môn học, với tiềm năng kiếm được tín chỉ đại học khi học trung học. 
Theo câu thần chú của trường là "Bước vào như người lạ, rời đi như Rangers", giáo viên, quản trị viên và nhân viên hỗ trợ làm việc 
chặt chẽ với cơ thể học sinh để tạo ra một nền văn hóa hòa nhập, trong đó học sinh Ranger cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và đánh 
giá cao trong suốt trải nghiệm trung học của họ. 
Chia sẻ một khuôn viên và các chương trình ngoại khóa với Trường Trung học Đại học nâng cao cộng đồng của Rincon, tiếp tục 
mở rộng các cơ hội có sẵn cho sinh viên Ranger. 

Trường trung học Sabino 
5000 N. Bowes Rd. 
SabinoHS.tusd1.org 
(520) 584-7700
Trường trung học Sabino nằm nép mình ở phía bắc quận Pima dọc theo dãy núi Santa Catalina. Khuôn viên trường có cảm giác của 
một trường dự bị đại học, với sự bổ sung đầy đủ của các lớp Học vị trí nâng cao (AP). Sabino đã giành được giải thưởng Ruy băng
xanh quốc gia. 
Các lớp học Nâng cao cho phép sinh viên kiểm tra tín chỉ đại học sau khi hoàn thành khóa học. Trường trung học Sabino cung cấp
17 lớp AP bao gồm, Lịch sử Thế giới, Lịch sử Hoa Kỳ, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Sinh học và Hóa học, Khoa học Máy tính AP trong 
số những người khác. Bộ phận Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật cung cấp Thiết kế Đồ họa, Truyền thông Kỹ thuật số, Khoa học 
Máy tính và Y học Thể thao. 
Ngoài kỳ vọng cao cho các học giả, nhiều sinh viên chọn Sabino vì chương trình thể thao xuất sắc của nó. Ngoài ra, có hơn ba 
mươi câu lạc bộ cho sinh viên tham gia, từ ngôn ngữ đến khiêu vũ đến chính trị. 

 
 

  
 

 
         

       
      

            
      

            
             

   
          

    
 

 
 

    
 

 
          

                
  

          
                

           
   

         
          

 

 
 

  
 

 
       

     
   

          

Trường trung học Sahuaro 
545 N. Camino Seco 
SahuaroHS.tusd1.org 
(520) 731-7100
Cộng đồng trường trung học Sahuaro chuẩn bị cho mọi học sinh trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu có trách nhiệm và những
người học suốt đời. Tác động của đại dịch khiến trường chúng tôi tập trung vào việc giúp sinh viên, gia đình, nhân viên và giảng viên 
"Phục hồi. Kết nối. Lớn lên".  Chúng tôi là một trường đa dạng mở rộng kỹ năng học tập của sinh viên, khuyến khích tư duy toàn cầu 
và chuẩn bị cho sinh viên vào đại học và nghề nghiệp. Giảng viên của chúng tôi được đào tạo và có kỹ năng trong việc cung cấp 

https://SahuaroHS.tusd1.org
https://SabinoHS.tusd1.org
https://RinconHS.tusd1.org


       
    

       
    

   
         

 

 
 

   
 

 
      

          
        

              
      

        
            

       
 

 
 

   
 

 
           

         
          

         
          

  

một chương trình giảng dạy đáp ứng văn hóa, cung cấp một loạt các thực hành giảng dạy và các khóa học có liên quan đến văn 
hóa bằng tiếng Anh và nghiên cứu xã hội để đáp ứng nhu cầu của sinh viên của chúng tôi. Tất cả các giáo viên là thành viên của 
Cộng đồng học tập chuyên nghiệp (PLC) và làm việc cùng nhau để phát triển chương trình giảng dạy, chia sẻ chiến lược giảng dạy
và phát triển các bài học và đánh giá. 
Trường trung học Sahuaro tự hào là một trường học của các sinh viên, giảng viên và nhân viên đa dạng tôn vinh truyền thống của 
chúng tôi trong khi cố gắng đảm bảo một tương lai mạnh mẽ cho học sinh và cộng đồng của chúng tôi. 

Trường trung học Santa Rita 
3951 S. Pantano Rd. 
SantaRitaHS.tusd1.org 
(520) 731-7500
Nơi mọi học sinh học hỏi và được đánh giá cao trong một cộng đồng lành mạnh, đầy thách thức và toàn diện. 
Tại Santa Rita, chúng tôi kỷ niệm là lựa chọn trường trung học toàn diện nhỏ duy nhất trong TUSD. Với dân số trong khuôn viên 
trường khoảng 400, sinh viên có trải nghiệm học tập cá nhân được tạo điều kiện bởi đội ngũ giảng viên từ bi và đa dạng. Với sáu lộ 
trình chương trình Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE), sinh viên của chúng tôi có thể đạt được chứng nhận ngành trong khi 
kiếm được bằng tốt nghiệp trung học.. Cam kết của chúng tôi đối với sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp cũng được thể hiện 
rõ trong các dịch vụ khóa học Tín dụng kép khác nhau của chúng tôi với nhiều sinh viên tốt nghiệp với nhiều tín chỉ đại học. Santa 
Rita tự hào cung cấp một loạt các môn tự chọn, câu lạc bộ sinh viên và các hoạt động ngoại khóa, bao gồm biểu diễn, nghệ thuật 
thị giác, và cả thể thao cạnh tranh và nội bộ. 

Trường trung học Tucson 
400 N. 2nd Ave. 
THMS.tusd1.org 
(520) 225-5000
Tucson High là một trường Chuyên với các chương trình về khoa học tự nhiên và nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Chúng tôi có mối 
quan hệ tích cực với Đại học Arizona gần đó và Quan hệ đối tác nghệ thuật biểu diễn. Một số lớp học được giảng dạy bởi các giáo 
sư đại học, các nhạc sĩ thực hành, và một số lớp khoa học ghé thăm trường đại học để có trải nghiệm học tập đích thực. 
Chúng tôi là trường trung học lâu đời nhất của quận; hội trường của chúng tôi ngập tràn trong lịch sử, và chúng tôi tự hào về một 
cảm giác mạnh mẽ của niềm tự hào cộng đồng, với cựu sinh viên hỗ trợ trường học và thể thao Badger đỏ và trắng. 

https://THMS.tusd1.org
https://SantaRitaHS.tusd1.org


 
 

   
  
 

 
  

            
      

    
 

 

 
  

   
  

 
      

      
     

        
              

      
 

 
   

    
 

  
               

             
             

      
          

             
 

 

Trường Trung học Đại học 
421 N. Arcadia Ave. 
UHS.tusd1.org
(520) 232-5900
Trường Trung học Đại học là một trường Ruy Băng Xanh Quốc gia và đã liên tục được xếp hạng trong các trường hàng đầu trên 
toàn quốc.. 
University High School là trường dự bị đại học hàng đầu khu vực phục vụ học sinh tập trung vào học thuật và có năng khiếu trí tuệ 
bằng cách cung cấp một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, đầy thách thức và bằng cách cung cấp các chương trình phản ánh 
nền tảng, tài năng và văn hóa đa dạng của học sinh trong một cộng đồng toàn trường hỗ trợ.. 

Trường thay thế 

Trường trung học dự án MORE 
440 S. Park Ave. 
MoreHS.tusd1.org
(520) 225-2600
Dự án MORE là một trường trung học thay thế toàn diện cho những học sinh phải đối mặt với những thách thức bên ngoài trong 
việc lấy bằng tốt nghiệp tại một trường trung học truyền thống. Trường có một thực đơn thay đổi liên tục của các dịch vụ lớp học 
để phù hợp nhất với nhu cầu của các sinh viên theo học tại bất kỳ thời điểm nào. 
Giáo viên làm việc với học sinh với tốc độ thích hợp để giúp họ lấp đầy khoảng trống học tập, hoàn thành giáo dục trung học và 
chuẩn bị cho họ vào đại học và nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học. Giáo viên dự án MORE có trình độ cao trong nhiều lĩnh 
vực nội dung và rất có kinh nghiệm trong việc đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh. 

Trường trung học phụ huynh tuổi teen 
201 N. Plumer Ave. 
TapHS.tusd1.org 
(520) 232-3250 | 232-3256
Trường trung học phụ huynh tuổi teen có hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ thanh thiếu niên mang thai và nuôi dạy con cái 
tiếp tục và tốt nghiệp trung học. Trường cung cấp các vườn ươm, nhân viên với các chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh giàu kinh 
nghiệm, những người chăm sóc trẻ sơ sinh và cố vấn cho thanh thiếu niên trong các thực hành nuôi dạy con tốt nhất. TAP High 
School cung cấp tất cả các lớp học cần thiết để hoàn thành Bằng tốt nghiệp trung học TUSD và tất cả các khóa học đều phù hợp
với một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt được phát triển để chuẩn bị cho học sinh thành công đại học và nghề nghiệp. Giáo 
viên TAP có trình độ cao trong nhiều lĩnh vực nội dung và rất có kinh nghiệm trong việc đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học 
sinh. 

https://TapHS.tusd1.org
https://MoreHS.tusd1.org
https://UHS.tusd1.org


 
 

 
 

   
  
 

       
         

      
 

 
 

  
 

       
          

       

      
   

    
             

 

 

Trường học trực tuyến 
CA

TA
LINA ONLINE 

Kinh nghiệm học tập trực tuyến Catalina 
3645 E. Pima St. 
Cole.tusd1.org
(520) 232-8600
Trải nghiệm học tập trực tuyến Catalina phục vụ học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và cho phép truy cập vào một chương trình giảng dạy
hoàn chỉnh. Chúng tôi cung cấp sự linh hoạt về lịch trình, cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào các môn học và cho phép sinh 
viên làm việc theo tốc độ của riêng họ đối với thời hạn. 

Học viện ảo thống nhất Tucson 
tusd1.org/TUVAK12
(520) 731-7700
Tại Tucson Unified School District, việc xây dựng một cộng đồng người học sáng tạo sử dụng các công nghệ mới nhất là rất quan 
trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ giúp phát triển một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách mang lại cho các giáo 
viên chất lượng cao có chuyên môn trong giảng dạy từ xa cùng với những sinh viên thích học hầu như từ nhà của họ. 

Trong học viện ảo của chúng tôi, sinh viên học từ xa trong khi vẫn là một phần của trường học mà họ lựa chọn. Điều 
này cho phép học sinh tham gia cùng các đồng nghiệp lớp của họ từ khắp Tucson trong một lớp học trực tuyến với 
các giáo viên chuyên gia và nhân viên hỗ trợ để tạo điều kiện cho thành công học tập của họ. Và, học sinh vẫn có thể 
tham gia vào các khía cạnh xã hội của trường đã đăng ký, như thể thao, câu lạc bộ và các sự kiện của trường. 

http://tusd1.org/TUVAK12
https://Cole.tusd1.org
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