
 

 

From a parent, Kristine’s Mom, Year 7  

Finding a school which is suitable for a child to study and grow is essential, especially immigrant 
students. After several months of researching, asking my friends and visiting some of Catholic 
schools in Auckland, New Zealand, we finally chose Carmel College. This school provides our 
daughter with the foundation of faith, love, mercy and respect. I am now confident that she is 
receive a high-quality education at Carmel College because of the commitment of faculty are very 
dedicated and genuinely care about their students. The school promotes active learning and 
critical thinking that cultivates a collaborative environment with a rigorous academic curriculum. 
Carmel College also has an exceptional emphasis on Sport, Art, Language, Music and Social 
Programme. 

Personally, Carmel College has been one of the best decisions we have made for my daughter. 
The school is instilling in the children the values of discipline, hard work, respect and the love for 
everyone. These qualities are priceless as they grow up to become the valuable contributors to 
our society. 

 

Vietnamese Translation 

Đối với các học sinh nhập cư, một ngôi trường phù hợp để học tập và phát triển là rất quan trọng. Sau 
một thời gian tìm hiểu và thăm quan một số trường Công giáo tại Auckland, New Zealand, chúng tôi đã 
chọn trường Carmel. Một ngôi trường cho con gái chúng tôi được học tập dựa trên nền tảng của đức tin, 
tình yêu, lòng thương xót và tôn trọng. Đến nay, tôi có thể khẳng định rằng con chúng tôi đang được 
hưởng một môi trường giáo dục chất lượng đúng với những cam kết của nhà trường và đội ngũ giáo viên 
tận tình giúp đỡ học sinh tại Carmel. Nhà trường luôn khuyến khích học sinh tích cực học tập và có tư duy 
phản biện dựa trên sự hợp tác và một chương trình học tập phù hợp. Bên cạnh chương trình học tập chính 
thức, các họat động thể thao, nghệ thuật, ngoại ngữ, âm nhạc và hoạt động xã hội cũng rất sôi nổi. 

Đối với cá nhân tôi, việc chọn trường Carmel cho con gái chúng tôi là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nhà 
trường đang truyền đạt cho các học sinh về những giá trị về kỷ luật, chăm chỉ, tôn trọng và tình yêu thương 
dành cho con người. Những giá trị này sẽ là tài sản vô giá cho những đứa trẻ để trở thành những con 
người có ích cho xã hội.    

 


