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Giới tính: Học chung Nội trú: Không

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Đã đăng ký CRICOS, lớp Dự bị Tiểu học–12
Các chương trình tiếng Anh chuyên sâu tích hợp với 
chương trình chính mạch tại trường
Du học ngắn hạn theo nhóm/cá nhân (<3 tháng, visa  
du lịch)
Các chương trình du học (3–12 tháng, visa du học)
CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
 Tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ học tập, dạy kèm ở trường 
và ở nhà
Trung tâm Quốc tế với đội ngũ chuyên hỗ trợ học sinh và 
chương trình cố vấn học tập
Cố vấn Đại học, đội ngũ chăm sóc mục vụ lớn, nhân viên 
hỗ trợ học sinh nói tiếng mẹ đẻ với nhiều ngôn ngữ

Giới thiệu về nhà trường 
Trường Saint Stephen’s College là một trường tư thục dạy 
từ lớp Dự bị Tiểu học tới lớp 12 cho cả học sinh nam và nữ, 
tọa lạc tại Gold Coast, Queensland. Học sinh tại trường Saint 
Stephen’s College có được những thành công ấn tượng trong 
tất cả các lĩnh vực học tập, thể thao và văn hoá, song chính 
“tinh thần” của cộng đồng chúng tôi mới tạo nên sự khác 
biệt của chúng tôi so với các trường khác. Chúng tôi cố gắng 
để phát triển những học sinh có tính cách, được trao quyền 
để phát huy hết tiềm năng của mình và sống như những 
công dân có trách nhiệm của địa phương và toàn cầu. Saint 
Stephen’s College đã nhận được kết quả học tập ấn tượng 
vào năm 2016, đứng trong tốp 20 trường phổ thông hàng 
đầu ở Queensland. Có 98,9 % học sinh tốt nghiệp năm 2016 
xin học đại học đã trúng tuyển. Một con số ấn tượng hơn nữa 
là 96,7% số học sinh này đã trúng tuyển đại học theo nguyện 
vọng 1 và nguyện vọng 2 của mình.

 y Trường phổ thông tư thục học chung, với các lớp từ Dự bị 
Tiểu học đến lớp 12 

 y Kết quả học tập ấn tượng 
 y Cơ sở vật chất vượt trội 
 y Kết quả giáo dục xuất sắc đối với cả học sinh Úc và học 
sinh quốc tế 

 y Các học sinh tốt nghiệp với kiến thức toàn diện sẵn sàng 
để thành công trong một thế giới kết nối kỹ thuật số 

 y Các chương trình tài năng thể thao, các chương trình ngoại 
khóa thể thao, kịch, múa, hội họa, âm nhạc và nhiều chương 
trình khác

 y Kết hợp học tập với các hội thảo công nghệ kỹ thuật số trực 
tiếp và hướng dẫn trực tuyến

Chúng tôi được đánh giá cao về 
 yCông nghệ hiện đại, không gian học tập 
tương tác số 

 yCác chương trình tích hợp ESL với chương 
trình chính mạch 

 yƯu tiên các quan điểm toàn cầu 
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Lời khen tặng

Saint Stephen’s College

Jinny Le
Lớp 8–12

Lần đầu tiên đến Trường Saint Stephen 
College (SSC) vào năm 2011, em đã yêu nó 
ngay. Môi trường học tập, những học sinh 
giỏi giang và quan trọng nhất là em có thể 
tạo sự khác biệt. 

Em đã may mắn được học tập cùng một 
nhóm học sinh tuyệt vời. Chúng em hỗ trợ 
lẫn nhau trên con đường học tập và điều đó 
khiến cho việc đi du học ở nước ngoài dễ 
dàng hơn nhiều. 

Thật là tuyệt vời khi trở thành một thành 
viên của một ngôi trường giàu truyền thống. 
Em không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở 

SSC. Em luôn được chào đón với cánh tay 
rộng mở và những người bạn suốt đời.

SSC đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi, thúc 
đẩy em phấn đấu tốt hơn, cả về học tập và 
văn hoá. Được như ngày hôm nay, em vô 
cùng cảm ơn các thầy cô ở SSC! Em được họ 
truyền cảm hứng để trở thành một người 
tốt hơn. 

SSC là nơi của những người tốt bụng, nhân 
ái và truyền cảm hứng cho những người 
khác. Một trải nghiệm không thể nào quên. 

Saint Stephen’s College là gia đình thứ hai 
của em và sẽ luôn là như thế!


