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Hồ sơ của trường dành cho học sinh Quốc tế
Giới thiệu về trường
Trường Carmel College là một trường Công giáo dành cho nữ sinh từ Lớp 7 đến Lớp 13 với độ tuổi nhập học cho học sinh Quốc tế từ Lớp 7. Trường có
1.050 học sinh, trong đó có 50 học sinh Quốc tế. Học sinh Quốc tế được chấp nhận cho cả học ngắn hạn và dài hạn (tối thiểu một học kỳ).

Cộng đồng
Trường Carmel College là một cộng đồng năng nổ, được lập ra với cam kết cung cấp cho các nữ sinh trẻ những điều tốt nhất về giáo dục, giúp các em
phấn đấu đạt được sự xuất sắc. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nữ sinh trẻ khi rời khỏi trường Carmel College là một người phát triển hoàn mỹ về thể
chất và tinh thần, sáng tạo và biết quan tâm, những người sẽ tạo ra sự khác biệt cho xã hội. Làm việc chăm chỉ và thành công là điều quan trọng với chúng
tôi. Đại đa số nữ sinh của chúng tôi đều theo học Đại học mặc dù chúng tôi cung cấp các khóa học phù hợp cho tất cả các trình độ. Học sinh của chúng tôi
tự hào là một phần của cộng đồng Carmel College.

Địa điểm
Trường được đặt trên bờ hồ Pupuke xinh đẹp. Các trung tâm mua sắm, quán cà
phê, rạp chiếu phim và bãi biển đều nằm gần trường học, và trường chỉ nằm cách
trung tâm thành phố Auckland có 15 phút. Khu vực North Shore có nhiều bãi biển,
học sinh có thể thư giãn đi dạo ven biển và chơi ở các công viên. North Shore cung
cấp một môi trường an toàn cho học sinh Quốc tế và cộng đồng tận tâm, nơi học
sinh có thể trải nghiệm lối sống như người bản địa Kiwi [Kiwi là từ để chỉ những
người dân New Zealand].

Chương trình giáo dục
Trường Carmel College cấp cho học sinh Chứng chỉ thành tích Giáo dục Quốc
gia (NCEA) [từ viết tắt trong tiếng Anh của NCEA là National Certificate of
Educational Achievement] và chúng tôi luôn nổi tiếng về thành tích xuất sắc của
trường trong kỳ thi này. NCEA là văn bằng Quốc gia cho học sinh trung học phổ
thông. Nó cho phép học sinh đạt được
tín chỉ từ cả hai chương trình giáo dục
truyền thống và các chương trình thay thế. NCEA và các Chứng chỉ Quốc gia
khác được các nhà tuyển dụng công nhận và được dùng
làm chuẩn cho các
trường Đại học và trường Cao đẳng tại New Zealand và Quốc tế.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục New Zealand về kết quả NCEA,
học sinh trường Carmel College ở các trình độ 1, 2 và 3 thực hiện tốt hơn mức trung bình của cả nước.

Các chương trình và các hoạt động ngoại khóa
Chương trình EAP (Tiếng Anh cho mục đích học thuật) [EAP là từ viết tắt của English for Academic Purposes] được cung cấp cho học sinh Quốc tế. Học
sinh được kiểm tra khi đến để đánh giá trình độ tiếng Anh của mình và được xếp lớp học thích hợp để đảm bảo thành công trong khóa học đã chọn của họ.
Một loạt các khóa học và các môn học có sẵn trong khung NCEA. Chúng tôi khuyến khích học sinh của chúng tôi không chỉ tập trung về mặt học thuật mà
còn tham gia vào nhiều hoạt động thể thao, văn hoá và kỹ năng lãnh đạo khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Trường cũng cung cấp cho học sinh cơ hội để
tham gia vào một loạt các câu lạc bộ, các nhóm nhạc và các hoạt động thể thao. Chi tiết được cung cấp trên trang mạng của chúng tôi. Học sinh của chúng
tôi học cách quan tâm đến cộng đồng và thế giới xung quanh họ, thông qua các trại hè, các kỳ nghỉ và các chương trình khác nhau được cung cấp trong
toàn trường.

Kết quả học tập (NCEA) năm 2018
Năm 11 – Trình độ 1
Tỷ lệ thi đậu
Trường Carmel College
Trung bình NZ
Tỷ lệ đạt loại giỏi và xuất
Trường Carmel College
Trung bình NZ

96.4%
71.2%
sắc
94.1%
55.5%

Năm 12 – Trình độ 2
Tỷ lệ thi đậu
Trường Carmel College
Trung bình NZ
Tỷ lệ đạt loại giỏi và xuất
Trường Carmel College
Trung bình NZ

94.8%
76.6%
sắc
80.5%
42.0%

Học bổng năm 2018
(Những học bổng này được trao cho những học sinh nằm trong nhóm 3% dẫn đầu
trong mỗi môn học trên toàn quốc)
Học sinh trường Carmel College được trao 27 suất học bổng cho 11 môn học. Trong đó
bao gồm 4 học bổng danh giá. Trong 5 năm qua dựa trên tỷ lệ học sinh đạt được học
bổng, trường Carmel College nằm trong nhóm 15 trường hàng đầu ở New Zealand.

Sau khi tốt nghiệp
90% học sinh tốt nghiệp theo học tại các trường Đại học ở New Zealand và nước ngoài
với 10% lựa chọn việc đi làm hoặc đi du lịch nước ngoài.

Dịch vụ hỗ trợ học sinh và chỗ ở
Trường Carmel College cung cấp dịch vụ chăm sóc học sinh tốt nhất thông qua Nhóm
Quốc tế hỗ trợ học sinh trong khi học tại trường [khi học sinh Quốc tế tới New Zealand
học tập, bên cung cấp dịch vụ giáo dục phải có trách nhiệm đảm bảo rằng học sinh Quốc
tế được cung cấp thông tin, có môi trường sống an toàn và nhận được sự chăm sóc phù

Năm 13 – Trình độ 3
Tỷ lệ thi đậu
Trường Carmel College
Trung bình NZ
Tỷ lệ đạt loại giỏi và xuất
Trường Carmel College
Trung bình NZ

91.8%
64.7%
sắc
80.3%
42.5%

hợp. Tại New Zealand thuật ngữ tiếng Anh dùng chỉ việc này được gọi là pastoral care]. Học sinh cũng có sự hỗ trợ và hướng dẫn của Nhóm giáo viên
Atawhai và Trợ lý trưởng khoa, cộng với sự tiếp cận với Cố Vấn Học Đường, Cố Vấn Nghề Nghiệp và Giáo sỹ. Hỗ trợ đồng niên và Chương trình Kiwi
Sister giúp học sinh mới có định hướng và an cư tại trường. Trường Carmel College có một số gia đình bản xứ là chủ trọ nơi học sinh Quốc tế có thể sinh
sống trong khi học tập tại trường. Học sinh Quốc tế cũng có thể sống với cha mẹ hoặc người chăm sóc được chỉ định.

Các câu hỏi thường gặp
Trung bình một lớp có bao nhiêu học sinh?
Các lớp cơ sở: 28 – 30 học sinh
Lớp cao cấp: trung bình 25 học sinh
Các học sinh Quốc tế đến từ những quốc gia nào?
Hiện tại chúng tôi có học sinh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung
Quốc, Châu Âu và Thái Lan
Hiện tại có bao nhiêu học sinh Quốc tế đang theo học tại
trường Carmel College?
50 – Chúng tôi chỉ nhận tối đa 50 học sinh
Số học sinh trung bình của lớp học EAP(ESOL)?
Từ 10 đến 20 học sinh – Tùy theo cấp học
Có bao nhiêu lớp học một tuần cho học sinh học EAP?
Lớp cơ sở: 6 lớp mỗi hai tuần, cộng thêm các lớp tiếng Anh chính
thức Lớp cao cấp: 9 lớp mỗi hai tuần

Tại sao nên chọn Carmel College?
KẾT QUẢ HỌC TẬP
Chúng tôi năm trong nhóm 15 trường xuất sắc nhất về học thuật
của New Zealand.

TRÌNH DIỄN NGHỆ THUẬT
Chúng tối rất mạnh về kịch nghệ, âm nhạc và nghệ thuật trực quan
và học sinh của chúng tôi giành được rất nhiều giải thưởng trong
các cuộc thi.

THỂ THAO
Chúng tôi có một số lượng lớn các đội bóng rổ và đội khúc côn
cầu hàng đầu của chúng tôi gần đây đã vô địch tại một số cuộc thi
lớn.
Có rất nhiều môn thể thao khác được tổ chức chơi tại trường
Carmel College.

CHĂM SÓC HỌC SINH
Các giáo viên và nhân viên của chúng tôi rất ân cần, chăm sóc và
hỗ trợ tất cả học sinh của chúng tôi và luôn có người sẵn sàng
giúp đỡ.

Học phí cho năm học 2020
$18.000 (bao gồm quản trị phí, và các khoản thuế)
Ghi chú: khoản học phí trên bao gồm cả tiền sách học,
v.v…
Chi phí ở trọ 2020
$300 một tuần
$500 tiền phí xếp nơi ở

Chúng tôi mong muốn
được chào đón các bạn
tới Cộng đồng trường
Carmel College!

