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Trường Công Giáo Dành Cho Nữ Sinh 
Lớp 7 đến Lớp 13 (11–18 Tuổi) 
Ponsonby, Auckland, New Zealand

21ST CENTURY WOMEN OF MERCY

QUỐC TẾ

Thủ Tục Đăng Ký
Học sinh có thể đăng ký vào bất kỳ lúc nào trong năm để học 
trong một học kỳ trở lên, tùy vào tính khả dụng.  
Có chỗ hạn chế đối với trải nghiệm học tập ngắn hạn 2 tuần 
trở xuống.  
Vui lòng tham khảo trang web 
www.stmaryak.school.nz để biết thông tin mới nhất.
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Tôi rất biết ơn trải nghiệm tại SMC và may 
mắn khi có cơ hội học trung học ở đó. Tôi 
nhớ bạn bè, những thầy cô tốt bụng và gia 
đình chủ nhà! Hiện nay tôi đang học Truyền 
Thông Quốc Tế tại Aoyama Gakuin University 
ở Tokyo.”  
Miyu Kawagoe - Nhật Bản



Tôi chọn trường St Mary’s College vì tôi thích một 
điểm là trường nằm gần thành phố và có các môn 
học đa dạng mà tôi có thể chọn. Tôi tốt nghiệp năm 
2019 và hiện nay đang học ngành Kỹ Thuật tại 
University of Auckland.  
Charlie (Wenxuan) Zhu - Trung Quốc 

Chương Trình Âm Nhạc Có Uy Tín
Chương trình âm nhạc được đánh giá cao của nhà trường có nội 
dung dạy nhạc ưu việt. Chương trình cung cấp các hoạt động 
đồng diễn âm nhạc đa dạng dành cho mọi trình độ bao gồm giao 
hưởng, thính phòng, hòa nhạc, đồng ca dành cho học sinh năm 
cuối và đồng ca dành cho học sinh đầu cấp, qua nhiều năm, đã 
giành được nhiều giải thưởng. 

Chào mừng bạn
Trường St Mary’s College cam kết cung cấp một nền giáo dục 
đẳng cấp thế giới và được xem là một trong các trường có thành 
tích học thuật hàng đầu ở Zew Zealand. Học sinh được truyền 
cảm hứng bởi lựa chọn môn học đa dạng và được hỗ trợ nỗ lực 
đạt các tiêu chuẩn cao với trên 90% học sinh tốt nghiệp vào các 
trường đại học trên toàn thế giới. Trường này là trường nữ sinh 
Công Giáo lâu đời nhất tại New Zealand với các giá trị truyền 
thống phát triển con người toàn diện với sự tự tin và ý thức cao về 
công bằng xã hội. Nhà trường có 1000 học sinh và chỉ có 45 du học 
sinh, do đó có mức chăm sóc và hỗ trợ xuất sắc.

Sự Xuất Sắc Về Học Thuật
Trường St Mary’s College cung cấp một chương trình học NCEA 
từ Lớp 11-13 như một sự định hướng học thuật để Vào Đại Học. 
Trường này liên tục đạt được một số tỉ lệ thành công cao nhất tại 
New Zealand. NCEA là một bằng chứng chỉ xuất sắc mang giúp dễ 
dàng chuyển vào bất kỳ trường đại học hay trường trên trung học 
nào tại New Zealand và được công nhận trên toàn cầu.

Tỉ Lệ Đậu 
NCEA năm 2020

97,2% Trình Độ 1

97,6% Trình Độ 2

98,6% Trình Độ 3

94,2% Vào Đại Học

Dịch Vụ Ở Trọ Xuất Sắc
Một người chuyên trách vấn đề nhà trọ đảm bảo học sinh được 
hạnh phúc và có trải nghiệm tốt nhất có thể khi sống trong một 
nhà trọ do nhà trường quản lý hoặc với cha mẹ/người chăm sóc. 
Hầu hết các gia đình bản xứ đều có một con học tại trường và sống 
trong cộng đồng học đường địa phương. Có 6 xe buýt nhà trường 
có thể đưa đón học sinh nếu cần.

Địa Điểm Tại Auckland Trung 
Phần và Cơ Sở Vật Chất Xuất Sắc
Trường này nằm tại một trong những khu ngoại ô an toàn nhất và 
đáng ngưỡng mộ nhất, Ponsonby, ở Auckland Trung Phần, cách 
khu thương mại trung tâm/trung tâm thành phố Auckland 10 
phút đi bộ. Nơi đây có một môi trường đẹp cho học sinh học tập 
với cảnh quan xung quanh giống như công viên và cảnh đẹp nhìn 
ra Thành Phố Auckland và Vịnh Waitemata. 

Trường St Mary’s College có những tòa nhà uy nghi và sân trường 
rộng rãi với nhiều cơ sở vật chất hiện đại; phòng khiêu vũ, phòng 
máy tính và thiết kế, một nhà thi đấu, các phòng thí nghiệm khoa 
học tiên tiến, một hồ bơi 30m, phòng âm nhạc, một phòng biểu 
diễn âm nhạc, và sân tennis, bóng lưới và bóng rổ.

Trải Nghiệm của Học Sinh và Sự 
Hỗ Trợ Học Thuật
Trường St Mary’s College phản ánh tinh thần Khoan Dung là tôn 
trọng và đối xử tốt với nhau. Có 3 nhân viên chuyên trách chăm sóc 
cho 45 du học sinh để cung cấp sự hỗ trợ tiếng Anh chuyên ngành 
và sự hỗ trợ cá nhân hóa cho từng học sinh về học thuật. Mỗi du 
học sinh có một cộng sự (buddy) trong lớp và có sự chăm sóc của 
một Đại Sứ Du Học Sinh là người giúp học sinh tham gia các câu 
lạc bộ, thể thao và hòa nhập với đời sống học đường của trường St 
Mary. Nhà trường tham gia các sự kiện xã hội và hoạt động thường 
xuyên với trường Công Giáo nam sinh St Peter’s College.

Các Hoạt Động và 
Câu Lạc Bộ Đồng Khóa
Trường St Mary’s College khuyến khích học sinh tham gia chương 
trình đồng khóa phong phú của nhà trường. Có nhiều trải nghiệm 
chất lượng khác nhau để nâng cao việc học của học sinh thông 
qua âm nhạc, thể thao và các câu lạc bộ. Ngoài ra, có hoạt động 
học tập bổ sung dành cho học sinh nào có đam mê với các môn 
học của mình. 

Có nhiều câu lạc bộ khác nhau. Có trên 10 nhóm văn hóa để 
khuyến khích sự đa dạng về văn hóa cũng như trên 30 câu lạc bộ 
với mục đích nâng cao hoạt động học tập và giải trí. Có các cơ hội 
để tham gia chương trình nghệ thuật trình diễn của nhà trường, 
giải thưởng Duke of Edinburgh’s Hillary Award – giải thưởng thành 
tích hàng đầu thế giới dành cho thanh thiếu niên, cũng như các cơ 
hội phục vụ cộng đồng, hoạt động tình nguyện và lãnh đạo.

Các Cơ Hội Thể Thao
Thể thao là một phần không thể thiếu của trường học và cung 
cấp cho học sinh cơ hội trải nghiệm các hoạt động thú vị và thách 
thức đa dạng trong môi trường ngoài trời. Trường St Mary có 
nhiều đội thể thao cạnh tranh bao gồm bóng rổ, khúc côn cầu và 
bơi lội với các cơ hội thể thao chuyên biệt bao gồm điền kinh, cầu 
lông, tennis, trượt tuyết và chèo thuyền. 

Các Ngày Học Kỳ 2022 (xác nhận sau)

Học Kỳ 1 1 Tháng 2, 2022 đến 14 Tháng 4, 2022

Học Kỳ 2 2 Tháng 5, 2022 đến 8 Tháng 7, 2022

Học Kỳ 3 25 Tháng 7, 2022 đến 30 Tháng 9, 2022

Học Kỳ 4 17 Tháng 10, 2022 đến 14 Tháng 12, 2022


