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VIETNAMESE

Mô Tả

Trường trung học Carmel là một trường Công giáo dành cho các nữ sinh từ Lớp 7 đến 13. Trường có 1,050 học sinh, cùng với tối đa 50
Học sinh Quốc tế. Do có số lượng nhỏ Học sinh Quốc tế, phòng quốc tế của chúng tôi có thể thiết lập mối quan hệ mật thiết với học sinh
và gia đình của họ. Chúng tôi chào đón các nữ sinh đến từ các quốc gia khác nhau cho khóa học dài hạn và ngắn hạn. Để các học sinh
thực sự hiểu và trải nghiệm cuộc sống học đường và văn hóa New Zealand, thời gian học tối thiểu là một học kỳ.

Cộng đồng

Trường trung học Carmel có cộng đồng học tập sôi động cam kết cung cấp cho các nữ sinh những điều tốt nhất trong giáo dục và nuôi
dưỡng ước mơ phấn đấu để trở lên xuất sắc. Mục tiêu của chúng tôi là sau khi tốt nghiệp Trường trung học Carmel, các nữ sinh sẽ là
những phụ nữ trẻ chính trực, chủ động và biết quan tâm chăm sóc, là những người sẽ tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Chúng tôi biết
rằng khi xem con gái bạn là một phần của cộng đồng học tập của chúng tôi, các em mang theo tất cả các giá trị và đặc điểm của gia đình
bản thân. Do đó, chúng tôi quan tâm tới thiết lập mối quan hệ học tập thành công với cha mẹ và người chăm sóc để đảm bảo rằng học
sinh của chúng tôi có thể phát huy mọi tiềm năng của mình. Các nữ sinh của chúng tôi rất tự hào là một phần của cộng đồng Trường
trung học Carmel.

Vị trí

Ngôi trường nằm bên bờ hồ Pupuke xinh đẹp. Các trung tâm mua
sắm, quán cà phê và rạp chiếu phim nằm gần trường học và chỉ
cách Trung tâm Auckland 15 phút. Khu vực North Shore có nhiều
bãi biển tuyệt đẹp, nhiều con đường đi bộ ven biển và công viên,
cung cấp một môi trường an toàn và một cộng đồng thân thiện,
nơi học sinh của chúng tôi có thể trải nghiệm lối sống Kiwi.

Chương trình học

Trường trung học Carmel cung cấp nhiều môn học, và giảng dạy
Chứng Chỉ Quốc Gia về Thành Tích Giáo Dục (NCEA) ở cấp độ
cao. Kết quả NCEA của chúng tôi rất cao và chúng tôi xứng đáng
với danh hiệu xuất sắc trong học tập. NCEA là bằng cấp quốc
gia cho học sinh trung học phổ thông cuối cấp. Nó giúp học sinh
đạt được các tín chỉ từ cả chương trình giảng dạy chính thống
và các chương trình thay thế. NCEA và các chứng chỉ quốc gia
khác được các nhà tuyển dụng công nhận và được sử dụng làm
chuẩn mực cho lựa chọn của các trường đại học và bách khoa ở
New Zealand và quốc tế.
Theo phân tích của Bộ Giáo dục New Zealand về kết quả NCEA, học sinh ở trường trung học Carmel ở Cấp độ 1, 2 và 3
luôn đạt thành tích cao trên mức trung bình quốc gia theo tỷ lệ đỗ và chứng thực.

Hoạt động ngoại khóa

Chúng tôi khuyến khích học sinh của chúng tôi không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn tham gia vào nhiều hoạt động thể thao, văn hóa
và lãnh đạo khác nhau. Trường cung cấp cho học sinh cơ hội tham gia vào nhiều câu lạc bộ và nhóm nhạc như dàn nhạc, hợp xướng,
nhạc jazz và các ban nhạc rock. Những hoạt động này, cùng với các hoạt động cắm trại, cung cấp dịch vụ và thiền tĩnh tâm, đã thu hút
học sinh và khiến các em quan tâm đến cộng đồng và thế giới xung quanh.

Kết quả học tập năm 2020 (NCEA)
Lớp 11 - Cấp 1
Tỷ lệ đậu
Carmel College
96.9%
Trung bình New Zealand
72.5%
Được chứng nhận Giỏi hoặc Xuất sắc
Carmel College
88.9%
Trung bình New Zealand
53.9%

Lớp 12 - Cấp độ 2
Tỷ lệ đậu
Carmel College
97.1%
Trung bình New Zealand
81.0%
Được chứng nhận Giỏi hoặc Xuất sắc
Carmel College
89.4%
Trung bình New Zealand
43.4%

Lớp 13 - Cấp độ 3
Tỷ lệ đậu
Carmel College
96.0%
Trung bình New Zealand
73.5%
Được chứng nhận Giỏi hoặc Xuất sắc
Carmel College
79.1%
Trung bình New Zealand

44.4%

Sau Khi Tốt Nghiệp

90% học sinh tốt nghiệp đã tiếp tục theo học tại các trường đại học ở New Zealand và nước ngoài, 10% chọn làm việc hoặc du lịch. Các
trường đại học New Zealand có tên trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS. Cố vấn nghề nghiệp giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ
hướng dẫn và trợ giúp con gái bạn lựa chọn nghề nghiệp. Chúng tôi cũng tổ chức Hội Chợ Hướng nghiệp và Kinh Nghiệm Làm Việc vào
buổi tối cho học sinh lớp 12 để giúp các em tìm hiểu thêm về các cơ hội nghề nghiệp.

Nhận xét của Văn phòng Đánh giá Giáo dục

“Trường trung học Carmel tiếp tục có thành tích học tập cao. Bề dày văn hóa và những kỳ vọng cao là tiền đề cho kết quả học tập thành
công của người học”.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh Và Chỗ Ở

Phòng Quốc Tế của chúng tôi cung cấp chăm sóc và hỗ trợ mục vụ tuyệt
vời cho con gái của bạn khi em đang học tại trường. Học sinh cũng có sự
hỗ trợ và hướng dẫn của Giáo viên lớp Atawhai và Phụ trách chỗ ở, đội
ngũ Tư vấn và Chaplain của trường. Hỗ trợ cùng cấp và các nhà lãnh đạo
Tuakana sẽ giúp học sinh mới sớm có định hướng và ổn định tại trường.
Học sinh phải sống tại chỗ ở được chấp thuận khi học tại Trường trung
học Carmel. Các em có thể sống với cha mẹ, người chăm sóc chỉ định
hoặc với một trong những gia đình homestay giàu kinh nghiệm và thân
thiện của chúng tôi.

Yêu Cầu Đầu Vào

Khi nhận được đơn đăng ký trực tuyến, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc
phỏng vấn cho con gái bạn trực tiếp hoặc thông qua kỹ thuật số. Cuộc
phỏng vấn sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của con gái bạn để đảm bảo em
có thể tham gia vào hoạt động học tập trên lớp. Đôi khi, chúng tôi có thể
yêu cầu em tham gia khóa học ngôn ngữ tại trường. Nếu được chấp nhận
theo học tại Trường trung học Carmel, chúng tôi sẽ tổ chức một bài kiểm
tra ngôn ngữ khi em đến để xếp học sinh được vào đúng lớp và khóa học
tiếng Anh. Chúng tôi cung cấp các lớp học EAL (ESOL) từ Lớp 7-12.

Tại sao chọn trường trung học
Carmel?
THÀNH TÍCH HỌC TẬP

Chúng tôi là một trong 15 trường hàng đầu ở New Zealand về thành tích
học tập xuất sắc. Giáo viên của chúng tôi rất say mê công việc. Họ luôn
tìm tòi phương pháp giảng dạy hấp dẫn và đầy cảm hứng và kết quả NCEA
tuyệt vời của chúng tôi là minh chứng cho điều này.

CHỈ CÓ NỮ SINH

Nhiều nghiên cứu cho thấy các nữ sinh sẽ phát huy tối đa năng lực trong
môi trường toàn nữ. Học sinh của chúng tôi khi tốt nghiệp đều là những
phụ nữ trẻ độc lập và tự tin. Các em học cách trở thành nhà lãnh đạo với
niềm tin mãnh liệt vào bản thân và khả năng của họ.

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Chúng tôi có các chương trình diễn kịch, âm nhạc và nghệ thuật hấp dẫn,
các học sinh đã giành chiến thắng ở một số cuộc thi trong các môn học
của mình.

THỂ THAO

Chúng tôi có nhiều đội bóng rổ và đội khúc côn cầu hàng đầu đã giành
chiến thắng trong một số cuộc thi lớn. Bóng rổ, bóng chuyền, tennis, cầu
lông và bóng đá cũng rất phổ biến với học sinh.

TRANG THIẾT BỊ

Ngôi trường của chúng tôi giữ lại kiến trúc cũ và xen kẽ các tòa nhà hiện
đại, được xây dựng có mục đích, bao gồm khu âm nhạc nghệ thuật, thư
viện vui vẻ, phòng tập thể dục hiện đại, phòng công nghệ tùy chỉnh và nhà
hát biểu diễn.

Chúng tôi nhiệt liệt chào đón
bạn trở thành một phần của
Cộng đồng học tập Trường
trung học Carmel!

