นักเรียนนานาชาติ
ท�ำไมต้องเรียนโรงเรียนสตรี ?
� เร็จ
ทีซ
่ งึ่ เด็กผูห
้ ญิงมีความใฝ่ฝันและประสบความสำ

ผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ในสาขาของตนได้รบั การศึกษาจากโรงเรียนสตรี เด็กผูห้ ญิง
จะท�ำงานได้ดกี ว่าทัง้ ในโรงเรียนและในชีวติ นอกรัว้ โรงเรียนหากพวกเธอได้รบั การศึกษาใน
โรงเรียนทีม่ เี ฉพาะนักเรียนเพศเดียวกัน เด็กผูห้ ญิงในโรงเรียนสตรีมผี ลการเรียนทีด่ กี ว่า
กลุม่ อืน่ ๆ ในออสเตรเลียอย่างมาก
• การเรียนรูแ้ บบให้เด็กผูห
้ ญิงเป็นศูนย์กลาง ท�ำให้ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าใครจะได้รบั
ความสนใจอย่างเต็มทีจ่ ากครู หรือใครจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
• มีความรูส
้ กึ เชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั มากกว่า เช่น การฟัง การช่วยเหลือ และการยอมรับ
มุมมองของผูอ้ นื่
• บทบาทผูน
้ ำ� ทัง้ หมดเป็นของเด็กผูห้ ญิง จากกัปตันทีมทัชฟุตบอลไปจนถึงประธาน
นักเรียน
• ในโรงเรียนสตรี เด็กผูห
้ ญิงได้เห็นผูห้ ญิงทีเ่ ป็นแบบอย่างทีแ่ ข็งแกร่งและเข้าใจว่าตนเอง
ก็สามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้ดว้ ยความพยายามของตนเช่นกัน
• ในห้องเรียนทีม
่ นี กั เรียนหญิงล้วน เด็กผูห้ ญิงจะมีบทบาทต่าง ๆ ในกลุม่ สร้าง
บรรยากาศทีน่ กั เรียนจะต้องเผชิญกับความเสีย่ งซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับความส�ำเร็จ
ทีแ่ ท้จริง
• กิจกรรมทุกอย่างเปิดกว้างให้เด็กผูห
้ ญิงได้มสี ว่ นร่วม มีอทิ ธิพลและเป็นผูน้ ำ�
• เด็กผูห
้ ญิงจะเจริญก้าวหน้าและเป็นเลิศในบรรยากาศการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
• คณาจารย์สามารถปรับการสอนของพวกเขาให้เข้ากับวิธก
ี ารเรียนรูข้ องเด็กผูห้ ญิง
และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กผูห้ ญิงได้
• เด็กผูห
้ ญิงสามารถเผชิญกับความท้าทายของวัยรุน่ ได้โดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ ง
ความละอายหรือการล่วงละเมิด
• เด็กผูห
้ ญิงสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเธอในสภาพแวดล้อมทีเ่ กือ้ หนุน
• ไม่มอ
ี ปุ สรรคใด ๆ ทีก่ ดี กันไม่ให้เด็กผูห้ ญิงเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาชีพการงานในสาขาต่าง ๆ
• ความส�ำเร็จของเด็กผูห
้ ญิงได้รบั การเฉลิมฉลอง อ้างอิงจาก: กลุม่ พันธมิตรโรงเรียนสตรี
เซนต์ฮลิ ดา มีโปรแกรมทางวิชาการทีแ่ ข็งแกร่งและหลักสูตรทีก่ า้ วหน้าซึง่ ออกแบบมา
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพการงาน
ในอนาคต โรงเรียนมีหลักสูตรทีห่ ลากหลายเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการศึกษา
ด้านธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ดนตรี แพทยศาสตร์ นิตศิ าสตร์ และสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ ด็กผูห้ ญิง
ต้องการเรียน กว่า 95% ของนักเรียนชัน้ ปีสดุ ท้ายจะศึกษาต่อ โรงเรียนมีโปรแกรมที่
ครอบคลุมทัง้ ด้านดนตรี ศิลปะ การละคร การโต้วาทีและการพูดในทีส่ าธารณะ เด็กผูห้ ญิง
ของเซนต์ฮลิ ดาได้รบั การสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพือ่ การผ่อนคลายและ
การออกก�ำลังกาย
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โรงเรียนเซนต์ฮลิ ดาก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1912 และวิทยาเขต
ทีม่ เี นือ้ ที่ 14,000 เฮกเตอร์อนั เขียวชอุม่ ของสวนและ
ป่าตัง้ อยูใ่ นเซาธ์พอร์ตในเขตโกลด์โคสต์ทมี่ ชี อื่ เสียง
ของออสเตรเลียซึง่ ใช้เวลาขับรถหนึง่ ชัว่ โมงจาก
สนามบินนานาชาติของบริสเบนและสามสิบนาที
จากสนามบินโกลด์โคสต์ นอกจากนีย้ งั มี:
• ศูนย์มธั ยมศึกษาตอนปลายทีล
่ ำ้� สมัย
• ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์
• ห้องสมุดสองแห่ง
• ศูนย์ดนตรีและศิลปะการแสดง
• ศูนย์ทศ
ั นศิลป์และเทคโนโลยี
• โบสถ์เซนต์ฮล
ิ ดา
สิง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ้ หม่ ๆ ได้แก่
สนามเด็กเล่นและศูนย์กฬี าทีม่ หี อ้ งยิมสองแห่ง
ศูนย์ออกก�ำลังกาย สระว่ายน�ำ้ อุน่ โอลิมปิก 50 เมตร
สนามเทนนิสและเน็ทบอล สนามกีฬาส�ำหรับฮอกกี้
ทัชฟุตบอลและกีฬาอืน่ ๆ

เซนต์ฮลิ ดามีนกั เรียนประมาณ 1,200 คน
โดย 4% เป็นนักเรียนนานาชาติจาก
หลากหลายเชือ้ ชาติ ได้แก่ จีน ญีป่ นุ่
เกาหลี รัสเซีย ปาปัวนิวกินี และไทย
ั
ั
สงฆสภาของส
งฆมณฑลแห่
งบริสเบน ผูใ้ ห้บริการ CRICOS จดทะเบียนหมายเลข 00510M

นักเรียนนานาชาติ

โครงสร้างของโรงเรียนและ
� หร ับน ักเรียนนานาชาติ
ทีพ
่ ักสำ
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ิ ดา
โรงเรียนประจ�ำของเซนต์ฮล

นักเรียนนานาชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนจะพักอยู่ในที่พักที่ได้รับ
การอนุมัติจากโรงเรียน เซนต์ฮิลดามีชุมชนที่เอื้ออาทรไว้ต้อนรับนักเรียนประจ�ำมาเป็นเวลา
เกือบศตวรรษแล้ว นักเรียนประจ�ำที่เซนต์ฮิลดามีโอกาสพัฒนามิตรภาพที่ยั่งยืนชั่วชีวิต
สนุกสนานกับการสนับสนุนและอารมณ์ขันของเพื่อนรอบข้าง พัฒนาทักษะที่จะช่วยให้
พวกเธอใช้ชีวิตที่เป็นอิสระเมื่อออกไปจากสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของโรงเรียนและ
เพลิดเพลินไปกับโอกาสทางวัฒนธรรมและสันทนาการมากมายที่มีอยู่ในโกลด์โคสต์
และบริสเบน

เซนต์ฮิลดามีโครงสร้างแบบสามระดับ:
ึ ษา
ระด ับประถมศก

ชัน้ เตรียมอนุบาลถึงชัน้ ปีที่ 6
ึ ษาตอนต้น
ระด ับม ัธยมศก

ชัน้ ปีที่ 7 – ชัน้ ปีที่ 9
ึ ษาตอนปลาย
ระด ับม ัธยมศก

ชัน้ ปีที่ 10 – ชัน้ ปีที่ 12

ก�ำหนดเวลาปี 2018
เทอม 2 24 เมษายน - 21 มิถุนายน
เทอม 1 23 มกราคม - 28 มีนาคม
เทอม 3 17 กรกฎาคม - 20 กันยายน เทอม 4 9 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน

ติดต่อเรา

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของเราหรือติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์:
อีเมล: enrolments@sthildas.qld.edu.au
เว็บไซต์: www.sthildas.qld.edu.au
ั : +617 5577 7232
โทรศพท์

ห ัวหน้าฝ่ายการร ับเข้าเรียน
Laura Halvorsen

ทีอ
่ ยู:่

ทีอ
่ ยูท
่ างไปรษณีย:์

Gate 2, Cougal Street
Southport QLD 4215
AUSTRALIA

PO BOX 290
Southport QLD 4215
AUSTRALIA

้ ทางสูโ่ ฮมสเตย์
เสน

ในฐานะทีเ่ ป็นโรงเรียนประจ�ำทีม่ ชี อื่ เสียง เรามัก
จะประสบกับสถานการณ์ทท่ี พี่ กั ของเราเต็ม
ในกรณีดงั กล่าวเราสามารถจัดหาทีพ่ กั แบบ
โฮมสเตย์ให้กบั นักเรียนนานาชาติได้
ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์และขัน้ ตอนการสมัครจะ
มีให้ในช่วงขัน้ ตอนการสอบถาม หากไม่มที พี่ กั
ว่างในโรงเรียนประจ�ำของเรา

ความร ัก ความเมตตา การให้อภ ัย ความหว ัง พระคุณ
ั
ั
สงฆสภาของส
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งบริสเบน ผูใ้ ห้บริการ CRICOS จดทะเบียนหมายเลข 00510M

