TRUNG HỌC ST MARY'S, AUCKLAND
Trường Công giáo Nữ sinh
Trung học Cơ sở và Phổ thông Lớp 7-13 (11-18)

HỌC TẬP XUẤT SẮC—NCEA & NHẬP HỌC ĐẠI HỌC
Trung học St Mary's vốn có truyền thống học tập xuất sắc lâu đời và là một trong những
trường hàng đầu ở Auckland. Nhà trường giảng dạy học sinh từ Lớp 7 cho đến Lớp 13
hầu giúp các em đạt được các yêu cầu để được nhập học trường đại học tại Niu Dilân
hoặc ở nước ngoài.

KẾT QUẢ NCEA NĂM 2018
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Nhập học Đại học

94.6%
97.3%
93.5%
85.2%

TẤT CẢ học sinh tốt nghiệp Lớp 13 đều được nhập học trường đại học hoặc cơ sở giáo
dục đại học. Một số học sinh được nhập học đại học vào năm 2015/16 là:
Alice Shan, Trung Quốc—Đại học Auckland – Khoa học
Yuka Fujii, Nhật Bản— Đại học Sophia – Quan điểm Toàn cầu (Báo chí)
Vanessa Chan, Hồng Kông—Đại học Auckland – Kỹ thuật Công trình

CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ CHU ĐÁO CHO MỖI HỌC SINH
Vào năm 2019 nhà trường có 1000 học sinh theo học và chỉ có 42 du học sinh học toàn
thời gian. St Mary's cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ chu đáo cho mỗi học sinh để
đảm bảo các em đạt được các tiêu chuẩn học thuật cần thiết.

NHÀ TRƯỜNG CÓ TRUYỀN THỐNG VÀ LỊCH SỬ PHONG PHÚ
Được thành lập vào năm 1850, trường Trung học St Mary's là trường nữ trung học lâu
đời nhất ở Niu Dilân, thấm đượm lịch sử, truyền thống và văn hóa phong phú, tất cả
đều dựa trên những giá trị tinh thần của Lòng Nhân từ. Học sinh được coi trọng và cùng
chia sẻ tinh thần cộng đồng với lòng nhân ái, quan tâm và tôn trọng người khác.

ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM AUCKLAND
Nhà trường tọa lạc tại Ponsonby, một trong những khu ngoại ô đáng kính nhất của
Auckland, Central Auckland, chỉ cách trung tâm thành phố Auckland 10 phút đi bộ. Cơ
sở của trường là sự pha trộn đặc biệt gồm các cơ sở xưa cũ và hiện đại như hồ bơi dài
30m, sân quần vợt, phòng tập thể dục dụng cụ và nhà nguyện ngay trong khuôn viên
rộng rãi của trường, nhìn ra bến cảng và quang cảnh thành phố ngoạn mục.

TRƯỜNG NHẠC XUẤT SẮC
Trường Nhạc St Mary's nổi tiếng trên thế giới với những thành thích đoạt giải thưởng.

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG ĐỂ BIẾT THÔNG TIN VỀ PHÍ VÀ CÁC
CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGẮN HẠN:
Sue King, Giám đốc Du học sinh
Email: sking@stmaryak.school.nz www.stmaryak.school.nz
Đt: 64 9 376 6658 số máy lẻ 817. Điện thoại di động: +64 21 157 8776

