
ST HILDA'S SCHOOL
GOLD COAST

ĐÂY LÀ NƠI ƯỚC MƠ VÀ THÀNH ĐẠT CỦA NỮ SINH

Một số lớn phụ nữ xuất thân từ trường nữ đã trở thành các nhà lãnh đạo 
trong lãnh vực riêng của mình. Nữ sinh hoạt động với năng xuất tốt hơn tại 
trường và trong đời sống nếu các em theo học tại những trường chỉ dành cho 
nữ sinh. Nữ sinh tại các trường nữ đạt kết quả học tập cao hơn rất nhiều so 
với bất kỳ nhóm nào khác tại Úc.
• Nữ sinh chắc chắn đặt trọng tâm vào việc được thầy cô chú ý đến nhiều 

nhất hay sẽ chọn các lớp toán, khoa học và kỹ thuật
• Nữ sinh chứng tỏ tinh thần giao tiếp cao – biết lắng nghe, giúp đỡ và chấp 

nhận quan điểm của người khác
• Tất cả những vai trò lãnh đạo đều do nữ sinh đảm trách từ chức vụ đội 

trưởng (captain) đội chạm bóng đá cho đến lãnh đạo học sinh của trường.
• Trong trường nữ, học sinh nhìn thấy rõ những vai trò mẫu mực mạnh mẽ 

của phụ nữ và hiểu rằng nữ sinh cũng có thể thành công do chính sự sự  
cố gắng nỗ lực của mình

• Trong lớp học nếu chỉ có nữ sinh, các em giữ vai trò trong nhóm, đem lại 
một không khí mà nữ sinh dám liều lĩnh cần thiết để đạt được thành quả 
chính đáng

• Tất mọi sinh hoạt dành cho nữ sinh – các em tham gia, gây ảnh hưởng và 
lãnh đạo

• Nữ sinh phát triển và xuất sắc trong tinh thần đồng đội
• Giáo viên có thể đối chiếu cách giảng dạy của mình cho phù hợp với cách 

thức nữ sinh học tập và khai triển các khóa học cho thích hợp với nhu cầu 
của học sinh

• Nữ sinh có thể vượt qua những thử thách của tuổi dị thành niên mà không 
sợ bị hỗ thẹn hay quấy nhiễu

• Nữ sinh phát triển mối quan hệ giao tế của các em trong môi trường đầy 
hỗ trợ

• Không có một trở ngại nào khiến cho các em không thể khám phá bất kỳ 
nghề nghiệp gì trong bất kỳ lãnh vực nào

• Thành quả của nữ sinh thật đáng chung mừng Tham khảo: Hiệp Hội Trường Nữ

Trường St Hilda's có một chương trình học rất phong phú và một học trình 
liên tục nhằm chuẩn bị cho nữ sinh vào đại học và bước vào con đường 
nghề nghiệp trong tương lai. Học trình của trường rất bao quát chuẩn bị 
cho học sinh theo học những ngành thương mại, mỹ thuật, kỹ sư, âm nhạc, 
y khoa, luật khoa và những lãnh vực khác mà các em muốn theo đuổi. Trên 
95% nữ sinh tốt nghiệp Trung học cao cấp đều tiếp tục sự học cao hơn. 
Trường cung ứng những chương trình học toàn diện về âm nhạc, mỹ thuật, 
kịch nghệ, tranh luận và nghệ thuật nói chuyện trước công chúng. Nữ sinh 
của Trường St Hilda's được khuyến khích nên tham gia vào các sinh hoạt 
thể thao để tạo sự thư giãn và thể lực tốt.

HỌC SINH QUỐC TẾ
Tại sao Phải Theo học Trường Nữ

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane. Registered CRICOS Provider No. 00510M

Trường St Hilda's thành lập năm 1912 với 
học xá rộng 14 mẫu tây đầy cây xanh bóng 
mát, nằm tại Southport trong Thành phố 
lừng danh của nước Úc Gold Coast cách phi 
trường quốc tế Brisbane một giờ đồng hồ lái 
xe và ba mươi phút từ phi trường Gold Coast. 
Ngoài ra, Trường còn có:
• Trung tâm Mỹ thuật của Trường Trung  

học Cao cấp
• Trung tâm Khoa học
• Hai thư viện
• Khu Âm nhạc và Nghệ thuật Trình diễn
• Phòng Kỹ thuật và Mỹ thuật tạo hình
• Nhà Nguyện của Trường St Hilda's

Không gian tân tiến và hỗ trợ học tập là các 
sân chơi và khu thể thao với hai phòng tập 
thể dục (gym), một trung tâm vận động thể 
lực, một hồ bơi nước nóng tiêu chuẩn Thế 
vận hội dài 50 mét, sân chơi quần vợt và 
bóng lưới (netball) cùng với sân chơi khúc 
côn cầu (hockey), chạm bóng đá (túc cầu Mỹ) 
và những môn thể thao khác.

Trường St Hilda’s có khoảng 1200  
học sinh đang theo học với 4% học  
sinh quốc tế đến từ nhiều quốc gia  

khác nhau như Trung quốc, Nhật bổn, 
Đại hàn, Nga, PNG và Thái lan.



TRƯỜNG NỘI TRÚ ST HILDA'S

Học sinh Quốc tế không sinh sống với cha mẹ hay người bảo hộ sẽ sống 
trong Trường Nội trú. Trường St Hilda's đã từng cung ứng cho học sinh nội 
trú một đời sống cộng đồng đầy ân cần chăm lo gần một trăm năm qua. 
Học sinh nội trú của Trường St Hilda's đã phát huy những tình bạn thân 
thiết cho cả đời của học sinh, các em đón nhận sự hỗ trợ và không khí vui 
hòa chung quanh mình, phát triển năng khiếu để làm hành trang cho đời 
sống tự lập khi rời khỏi ghế nhà trường cũng như thưởng thức nhiều cơ 
hội văn hóa và giải trí được tổ chức tại Gold Coast và Brisbane.

Học kỳ 1  23 Tháng Giêng – 28 Tháng Ba
Học kỳ 3  17 Tháng Bảy – 20 Tháng Chín

HỌC KỲ TRONG NĂM 2018
Học kỳ 2  23 24 Tháng Tư – 21 Tháng Sáu
Học kỳ 4  9 Tháng Mười –  29 Tháng Mười Một

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Muốn biết thêm thông tin về học phí và ghi tên theo học, xin vui lòng 
vào xem trang mạng của trường hay liên lạc với chúng tôi qua điện 
thư hoặc điện thoại:

Email: enrolments@sthildas.qld.edu.au
Website: www.sthildas.qld.edu.au
Điện thoại: +617 5577 7232

Địa chỉ Trường: 
Gate 2, Cougal Street
Southport QLD 4215
AUSTRALIATrưởng Ban Nhận Học sinh 

Laura Halvorsen

Địa chỉ Thư tín: 
PO BOX 290
Southport QLD 4215
AUSTRALIA

YÊU THƯƠNG    BÁC ÁI    THA THỨ    HY VỌNG    ÂN HUỆ
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Đến nơi Ăn ở Nhà trọ

Vì đây là một Trường Nội trú nổi tiếng 
nên đôi khi chúng tôi không còn chỗ 
cho học sinh nội trú. Trong trường 
hợp này, chúng tôi có thể thu xếp chỗ 
ăn ở trong gia đình (Homestay) cho 
Học sinh Quốc tế.

Đơn xin và chi phí ăn ở trong gia đình 
sẽ được cung cấp khi tìm hiểu ngay 
lúc đầu nếu trường không còn chỗ 
nội trú.

Trường Tiểu học 
Từ Lớp Dự bị Tiểu học đến Lớp 6

Trung học Trung cấp 
Từ Lớp 7 đến Lớp 9

Trung học Cao cấp
Từ Lớp 10 đến Lớp 12

HỌC SINH QUỐC TẾ
Cấu trúc của Trường và Nơi Ăn  
ở cho Học sinh Quốc tế ST HILDA'S SCHOOL

GOLD COAST

Cấu trúc của Trường St Hilda's gồm ba  
đẳng cấp:


