Sacred Heart College
Lower Hutt, New Zealand

“Một nữ sinh tốt nghiệp lý tưởng của trường Sacred
Heart College Graduate là một phụ nữ tự tin và có lòng
trắc ẩn sẵn sàng cho một thế giới luôn thay đổi.”

Chào mừng
Kia Ora, gửi lời chúc và chào mừng tới các bạn.
Scared Heart College là trường nữ sinh thuộc hệ
thống giáo dục công dành cho học sinh từ năm 9
(13 tuổi) đến năm 13 (18 tuổi).
Chúng tôi chào đón các học sinh quốc tế và trân
trọng sự đóng góp và đa dạng văn hóa mà học
sinh mang tới cộng đồng trường chúng tôi.
Sacred Heart College Lower Hutt đã định hình
và ảnh hưởng tới cuộc sống của phụ nữ trẻ từ
năm 1912. Trường được thành lập bởi Euphrasie
Barbier, là người sáng lập Sisters of Our Lady of
the Missions. Tầm nhìn của cô là cung cấp cho
phụ nữ trẻ học vấn và kỹ năng Công giáo để trang
bị cho họ đến với thế giới. Trường Sacred Heart
College tự hào về quá khứ của mình và là nơi
cho tới tận ngày nay vẫn được coi là nhà giáo dục
thành công của những phụ nữ tài năng.
Trường của chúng tôi dựa trên các giá trị truyền
thống cùng với phương pháp tiếp cận sáng tạo
trong dạy học và học tập được hỗ trợ bởi công
nghệ giao tiếp thông tin hiện đại. Trung tâm
Trình diễn Nghệ thuật của chúng tôi là một tài
sản lớn mà chúng tôi rất tự hào và được sử dụng
hiệu quả bởi nhà trường và các nhóm cộng đồng.
Chúng tôi tự hào về truyền thống xuất sắc trong
học thuật và những thành tích nổi trội đã được
ghi nhận như trong thể thao, nghệ thuật hình
ảnh và trình diễn và chương trình giải thưởng
Duke of Edinburgh’s Hillary. Học sinh của chúng
tôi thường xuyên đạt trên mức trung bình trong
các cấp độ văn bằng quốc gia và chúng tôi có
chương trình nâng cao đáp ứng các nhu cầu của
từng cá nhân.

Trường Sacred Heart College được thành lập
nhằm đảm bảo rằng các nữ sinh trẻ sau khi bước
qua cánh cổng trường sẽ nhận được sự giáo dục
thúc đẩy việc học tập và đáp ứng được nhu cầu
của cá nhân. Phát triển cá nhân luôn là ưu tiên
hàng đầu và có rất nhiều cơ hội thực hành kỹ
năng lãnh đạo ở các cấp học trong toàn trường.
Một nữ sinh tốt nghiệp lý tưởng của trường
Sacred Heart College Graduate là một phụ nữ tự
tin và có lòng trắc ẩn sẵn sàng cho một thế giới
luôn thay đổi.
Tôi muốn được mời bạn cùng với chúng tôi tham
gia vào giai đoạn tiếp theo của hành trình giáo
dục của bạn bằng cách lựa chọn Trường Sacred
Heart College là nơi đầu tiên cho giáo dục trung
học.

Maria Potter, B Tech, Dip Tchg
Hiệu trưởng

TẠI SAO LẠI NÊN HỌC TẬP
TẠI SHC
•

Trường có danh tiếng nổi trội nên thu hút được nhiều giáo viên giỏi.

•

Trường có nhóm nhỏ học sinh Quốc tế sẽ nhận được các buổi phụ
đạo cá nhân

•

Trường có chương trình tiếng Anh dành cho những người nói
các ngôn ngữ khác [Tên tiếng Anh của chương trình là English
Speaking for Other Languages (ESOL)] sẽ giúp học sinh tự tin hòa
nhập với cộng đồng trường và cải thiện vốn tiếng Anh.

•

Trường có liên kết chặt chẽ với các trường khác trên toàn cầu.

•

Trường cung cấp các hoạt động thể thao, âm nhạc, văn hóa đa dạng.

•

Trường có một Trung tâm Trình điễn Nghệ thuật lớn, một tổ hợp
công nghệ tuyệt vời, và thiết bị âm nhạc đẳng cấp.

•

Trường có một quản lý học sinh Quốc tế người luôn sẵn sàng 24/7
chịu trách nhiệm chăm sóc học sinh quốc tế. Trường có thành tích
xuất sắc về việc an toàn và chăm sóc học sinh quốc tế.

•

Sắp xếp ở trọ có thể được thực hiện bởi Quản lý
học sinh quốc tế.

VỊ TRÍ
Trường Sacred Heart College tọa lạc tại một
thành phố quyến rũ với tên gọi là Lower
Hutt. Từ trường có thể dễ dàng đi bộ tới
trung tâm thành phố, nhà trưng bày nghệ
thuật, bể bơi, khu giải trí, thư viện công cộng,
tòa nhà thị trấn và các cảnh quan tự nhiên và
công viên đẹp. Từ Lower Hutt đến Thủ đô
Wellington mất 15 phút. Thủ đô Wellington
đặt tại trung tâm của New Zealand, nằm cuối
Đảo Bắc.

TẠI SAO LÀ WELLINGTON?
•
•
•
•
•
•

Wellington là thủ đô của New Zealand
Là trung tâm văn hóa và nghệ thuật
Chúng tôi có một hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới
Wellington có hai trường Đại học đẳng cấp thế giới là: Victoria University và Massey University
Có nhiều hoạt động thú vị trong và xung quanh thành phố
Là một trong những thành phố quyến rũ nhất của New Zealand

Wellington là thành phố độc đáo duy nhất – một thành phố đẳng cấp thế giới bao quanh bởi khu vực có
vẻ đẹp tự nhiên. Cư dân từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn sống và học tập tại Wellington. Bạn sẽ học tập cùng
với những học sinh New Zealand với các nền tảng văn hóa khác nhau và sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên
thế giới.
Lower Hutt có lịch sử lâu dài – là một trong những thị trấn đầu tiên ở New Zealand. Lower Hutt gần với
sông Hutt River và Bãi biển Petone Beach – là những nơi rất nổi tiếng để bơi và câu cá. Thị trấn được bao bọc
bởi những ngọn đồi – thích hợp cho đi bộ và đạp xe leo núi. Lower Hutt cũng có một trung tâm mua sắm lớn
và tốt nhất New Zealand. Có nhiều việc để làm và nơi để thăm quan ở Lower Hutt.

Mỗi học sinh
được khuyến
khích tham gia
vào các hoạt
động dịch vụ

DỊCH VỤ
Nhà trường cam kết chia sẻ kiến thức và hỗ trợ với
những ai cần. Giáo dục hỗ trợ sự thay đổi xã hội và
mở rộng tầm nhìn. Đó là một hành trình bất tận tốt
nhất nên được thực hiện cùng với người khác.
Mỗi học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt
động dịch vụ có thể là Chương trình giải thưởng
Duke of Edinburgh [tên tiếng Anh của chương
trình là the Duke of Edinburgh Award Scheme]
hoặc thông qua các hoạt động khác của trường như
St Vincent de Paul, Amnesty International, Civil
Defence hoặc chương trình hỗ trợ lương thực.
Trường có một hệ thống Chương trình giải thưởng
Duke of Edinburgh tổng quát với một điều phối
viên người sẽ theo dõi các hoạt động dịch vụ và các
hoạt động ngoài trời.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT
Trường Sacred Heart College là một trường học thuật với kết quả xuất sắc trong tất cả các
kỳ thi quốc gia.
Từ năm 11 đến năm 13 học sinh sẽ tham gia kỳ thi Chứng chỉ quốc gia New Zealand về thành tích
giáo dục (NCEA)[NCEA là viết tắt của cụm từ New Zealand’s National Certificates of Educational
Achievement]. NCEA và các chứng chỉ quốc gia khác được chấp nhận bởi các nhà tuyển dụng và được dùng
như là điểm chuẩn xét vào trường đại học và trường nghề. NCEA cũng được chấp nhận ở nước ngoài, bao gồm
nhiều trường đại học.
Các nhân viên của chúng tôi luôn luôn tích cực trong việc đạt chứng chỉ quốc gia về thành tích giáo dục và
thành tích của chúng tôi luôn sẵn sàng cho phụ huynh tra cứu. Học sinh với sự tư vấn của phụ huynh và giáo
viên sẽ quyết định môn học mình muốn học.
Trường Sacred Heart College có kỳ vọng cao rằng các học sinh sẽ đạt được toàn bộ tiềm năng
của bản thân. Nhà trường cung cấp các môn học đa dạng bao gồm: Nghệ thuật, Thương
mại, Công nghệ số, Kịch, Tiếng Anh, Toán, Âm nhạc, Vật lý, Giáo dục, Khoa học,
Khoa học xã hội và Công nghệ.
Trường cũng cung cấp học viện thể thao Sacred Heart College
Sports Academy. Học viện này được thành lập để phát hiện
và huấn luyện các học sinh thành tích cao là những em
được tin tưởng rằng sẽ trở thành các đấu thủ
đẳng cấp trong thời gian học tại trường
Sacred Heart College.

CÔNG NGHỆ
Trường Sacred Heart College có tỷ lệ máy tính trên học
sinh cao.
Có các cuộc tập huấn thường xuyên cho nhân viên và kế
hoạch chiến lược cho lĩnh vực công nghệ thông tin để đảm
bảo rằng các thiết bị phần cứng được cập nhật định kỳ.
Học sinh đóng góp vào trang mạng và điều hành một tờ
báo mạng.
Trường có một hệ thống công nghệ cung cấp các công cụ
tuyệt vời cho việc thiết kế, đồ họa và thiết kế công nghệ.
Hàng loạt các chất liệu được sử dụng bao gồm vật liệu
mềm, kim loại, gỗ và chất dẻo. Học sinh làm việc tại khoa
này đã giành giải thưởng the Institute of Professional
Engineers of New Zealand Award với đồ chơi chức năng và
đồ nội thất cho trẻ em.
Chất liệu mềm là điểm nhấn với cuộc thi nghệ thuật mặc
đang được sử dụng.
Nghiên cứu độc lập là trọng tâm trong xuyên suốt chương
trình giảng dạy và được hỗ trợ bởi nguồn tài nguyên thư
viện phong phú, máy tính lúc nào cũng sẵn sàng cho học
sinh sử dụng để truy cập thông tin từ khắp nơi trên thế
giới.

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Cơ hội thực hành kỹ năng lãnh đạo có nhiều tại trường
Sacred Heart College. Có 6 khu nhà - Siena, Aubert,
Lourdes, Lisieux, Avila and Barbier, mỗi khu nhà có Đội
trưởng và hai lãnh đạo nhà.
Có trưởng và phó nữ sinh và đại diện học sinh trong ban
quản trị của trường. Tất cả học sinh năm 13 được khuyến
khích đảm nhận vai trò lãnh đạo thông qua hỗ trợ đồng
đẳng và cấu trúc lớp học.
Một hội đồng nhà trường năng động theo đuổi các
mục tiêu gây quỹ mỗi năm, và kỹ năng lãnh đạo
mạnh mẽ trong các môn thể thao đồng đội và
câu lạc bộ văn hóa cung cấp các cơ hội phát
triển cho học sinh.
Đây là một thể chế dân chủ quyết định
bởi cuộc bầu cử học sinh hàng năm. Hội
đồng có 21 thành viên.
Có một chương trình hỗ trợ đồng
đẳng. Học sinh năm 13 đăng ký và sau
khi quá trình chấp thuận thông qua
qua các em sẽ được tập huấn. Các nữ
sinh này sẽ hỗ trợ các nữ sinh năm 9.

CHĂM SÓC HỌC SINH
Trường là một cộng đồng tận tụy và chăm sóc tốt chúng tôi có chủ nhiệm
khoa xuất sắc/cấu trúc hướng dẫn hỗ trợ học sinh và hệ thống hỗ trợ đồng
đẳng nơi các học sinh giúp đỡ và trợ giúp lẫn nhau.
Học sinh đóng học phí theo mức quốc tế và học sinh trao đổi có một quản
lý người chịu trách nhiệm với việc chăm sóc học sinh quốc tế ngay ở trường
và nhà trọ. Các cha mẹ chủ trọ được đánh giá bởi các thành viên cộng đồng
trường và tham gia hoàn toàn vào việc học tập của con gái nuôi ở trường
[Các em học sinh quốc tế dưới 18 tuổi khi học tại New Zealand có thể
được sắp xếp ở trọ cùng gia đình người bản địa. Hình thức ở trọ này tiếng
Anh gọi là homestay. Và chủ nhà trọ được gọi là cha mẹ].
Nhà trường cam kết với các giá trị của Gospel, ngay thẳng và công bằng.

CHUẨN THỰC HÀNH CHĂM
SÓC HỌC SINH QUỐC TẾ
Trường Sacred Heart College chịu chi phối bởi chuẩn thực hành chăm sóc
học sinh quốc tế ban hành bởi nhà chức trách văn bằng New Zealand. Bản
sao của chuẩn thực hành (có cho các ngôn ngữ khác nhau) có sẵn trên trang
mạng của NZQA:
www.nzqa.govt.nz/providers-partners/caring-for-international-students/

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ
NGHIỆP
Các tư vấn viên nghề nghiệp tại trường Sacred Heart College giúp học sinh
đưa ra các quyết định sáng suốt về con đường nghề nghiệp trong tương lai.
Học sinh có cơ hội được thăm các trường đại học, tham dự các hội thảo
và các buổi thuyết trình với các diễn giả chuyên nghiệp và các viện Sacred
Heart cũng tổ chức các buổi tối hướng nghiệp hàng năm.

TRÌNH DIỄN NGHỆ THUẬT
Các hoạt động văn hóa luôn luôn có vị trí đặc biệt trong trường và có rất
nhiều các hoạt động cung cấp cho mỗi học sinh ở các cấp độ tham gia với
các trình độ khác nhau.
Trường là đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong các cuộc thi văn hóa O’Shea
Shield khối trường công giáo, cuộc thi Nga Manu Korero Speech, cuộc thi
Pasifika Speech, và lễ hội Kapa Haka và Polynesian.
Tất cả học sinh đều được khuyến khích tham gia âm nhạc.
Nhà trường có các công cụ đẳng cấp và cung cấp các buổi phụ đạo về ca
hát và vài nhạc cụ đến trình độ cao. Có một dàn nhạc và các ban nhạc, dàn
hợp xướng và sản phẩm kịch hàng năm và nhiều các hoạt động nhóm nhỏ
hơn dành cho học sinh trình diễn nghệ thuật.
Có các cuộc họp và nghi lễ đặc biệt nơi các học sinh năng động được
khuyến khích tham gia.

CƠ HỘI CHƠI THỂ THAO
Trường cung cấp nhiều hoạt động thể thao đa dạng và khuyến khích sự tham gia nhiệt tình. Các môn thể thao gồm có:
•
•
•
•
•
•

Thể dục nhịp điệu
Điền kinh
Cầu lông
Bóng rổ
Bowling
Crikê [cricket]

•

•

Cross-country road
racing [là một môn thể
thao trong đó các vận
động viên, thi đấu theo
nhóm hoặc cá nhân,
chạy ngoài trời trên các
địa hình tự nhiên]
Chèo thuyền rồng

•
•
•
•
•
•
•

Cưỡi ngựa
Bóng đá
Golf
Khúc côn cầu [Hockey]
Bóng rổ
Bóng bầu dục
Rugby league

•
•
•
•
•
•
•

Bóng mềm
Squash
Bơi
Bóng bàn
Tennis
Bóng chuyền
Bóng nước

NGÀY NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT
Ngày nhân vật đặc biệt được kỷ niệm hàng năm bởi nhà trường. Ngày lễ luôn luôn là một trong
những điểm nhấn của năm.

CÁC NHÓM NGOẠI KHÓA
Trường có nhiều nhóm và sự tham gia được khuyến khích. Nhóm amnesty international, hợp
xướng, bảo vệ dân sự, tranh luận, ban nhạc jazz, trình diễn nghệ thuật Maori [Từ tiếng Maori là
Kapa Haka], dàn nhạc, bộ gõ, polyclub, thuyết trình trước công chúng và vinnytas. Học sinh được
khuyến khích tạo ra các dịch vụ cho nhà trường, cộng đồng và trường cũ. Ví dụ như huấn luyện,
tranh luận và thể thao đồng đội

NHẠC CỤ VÀ
PHỤ ĐẠO
Phụ đạo âm nhạc sẵn sàng với rất nhiều lọa
nhạc cụ và bài học diễn ra trong ngày học.
Các mẫu đăng ký có sẵn tại văn phòng của
trường. Các buổi học chủ yếu với nhóm nhỏ
và được tài trợ bởi Bộ giáo dục. Một số nhạc
cụ của trường có thể thuê được trong một
năm.

PHỤ ĐẠO
ÂM NHẠC
SẴN SÀNG
VỚI NHIỀU
LOẠI NHẠC
CỤ

Các buổi phụ đạo cá nhân một thầy một trò
cũng được cung cấp.

GIẢI THƯỞNG THE
DUKE OF EDINBURGH’S
HILLARY
Tại trường Sacred Heart College tất cả học sinh được khuyến khích
tham gia chương trình giải thưởng The Duke of Edinburgh’s Hillary.
Chương trình tạo cơ hội lớn và là niềm phấn khích thật sự cho
những ai tham gia.
Đây là một truyền thống lâu đời tại SHC và là một cảm giác tự hào
to lớn vì vậy nhiều học sinh tham gia.
Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh tham gia cuộc sống bên
ngoài lớp học.

BƯỚC TIẾP THEO
Liên hệ với chúng tôi để lấy hồ sơ đăng ký.
Xem trang sau để có thông tin.
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