QUỐC TẾ

CHÚNG TÔI LÀ AI
Thành lập vào năm 1928, trường trung học nữ sinh Avonside
(AGHS) được biết đến là ngôi trường thân thiện, chu đáo và
cởi mở, có thành tích giảng dạy và học tập vững mạnh.
Trường chỉ cách trung tâm thành phố và trung tâm mua sắm
20 phút. Thành phố có hệ thống xe buýt tốt và hàng ngày có
các chuyến xe buýt tới trường. Sân bay quốc tế Christchurch
cách trường khoảng 30 phút.
Từ ngày 20 tháng 4 năm 2019, trường chúng tôi nằm ngay bên
cạnh trường trung học nam sinh Shirley cùng trong một khuôn
viên mới xây.
Cả hai trường đều duy trì chương trình giáo dục riêng cho nam
sinh và nữ sinh nhưng vẫn tạo điều kiện cho các hoạt động
giáo dục kết hợp.

Với 1000 nữ sinh, trường trung học Avonside là ngôi trường
đa dạng về văn hóa. Nhà trường được phép tuyển sinh tối đa
40 học sinh quốc tế từ Lớp 9 đến 13. Số lượng học sinh nhỏ
như vậy nên rất thuận tiện cho thiết kế chương trình học tập
phù hợp cho từng cá nhân và giúp các em nhanh chóng hòa
nhập môi trường mới. Các em học sinh đến từ Châu Âu và
khắp các nước Châu Á.
Học sinh quốc tế là một phần quan trọng của trường chúng
tôi. Chúng tôi nhiệt liệt chào đón các em học sinh mới vì chúng
tôi coi trọng sự phong phú và đa dạng mà các em mang đến
cho cộng đồng nhà trường.
“Em rất vui khi được học tại Avonside và gặp gỡ nhiều người
bạn mới. Em sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm và trải
nghiệm của mình ở New Zealand.” - học sinh

CHĂM SÓC MỤC VỤ
Trường trung học nữ sinh Avonside coi trọng phúc lợi của
học sinh. Giám đốc Phòng Học sinh Quốc tế và Điều phối viên
Homestay luôn sẵn lòng hỗ trợ học sinh, gia đình và đại lý. Học
sinh có Giáo viên chủ nhiệm, Tổ trưởng chuyên môn, phụ trách
khối lớp và Cố vấn đời sống. Nhà trường có quản trị viên thể
thao, nhân viên tư vấn nghề nghiệp và giáo viên bộ môn với
trình độ cao, thân thiện và nhiệt tình.
Hội học sinh Lớp 13 giúp học sinh quốc tế hòa nhập với cuộc
sống học đường bằng cách cung cấp các hoạt động và hỗ trợ
trong suốt cả năm. Nhà trường lựa chọn, sắp xếp, và quản lý
chỗ ở với các gia đình homestay rất cẩn thận.
Điều phối viên Homestay hàng ngày có mặt tại trường và luôn
sẵn sàng 24/7 để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Tất cả học sinh
được nhân viên của trường và gia đình homestay đón tại sân
bay quốc tế Christchurch mà không phải trả thêm phí.

“Luôn luôn lạc quan và cởi mở. Không chỉ quan tâm đến học
tập của học sinh mà còn cả phúc lợi xã hội và cảm xúc của các
em.” - Mẹ của homestay

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Trọng tâm của Avonside là mỗi học sinh đạt thành tích học tập
xuất sắc trong môi trường tiến bộ và hỗ trợ, giúp học sinh trở
thành những người học sáng tạo, độc lập, tháo vát, có tinh
thần trách nhiệm xã hội. Trường cũng đề cao các tôn chỉ như
tôn trọng, liêm chính, tự giác và cống hiến.

Các môn học ở Lớp 11-13 bao gồm: Kế toán, Lịch sử
Nghệ thuật, Sinh học, Hóa học, Nghiên cứu lịch sử,
Công nghệ Thông tin-Máy tính và Công nghệ Hệ thống,
Khiêu vũ, Thiết kế và Truyền thông hình ảnh, Kịch, Giáo
dục tiểu học, Kinh tế và Kinh doanh, Tiếng Anh, Điện
ảnh và Nghiên cứu truyền thông, tiếng Pháp, Địa lý, Đồ
họa, Sức khỏe, Lịch sử, Tiếng Nhật, LEAP (Lãnh đạo và
Giáo dục thể chất), Toán học, Toán học với Giải tích,
Thống kê và Mô hình hóa, Nghiên cứu Truyền thông,
Âm nhạc, Vẽ và In, Nhiếp ảnh, Giáo dục Thể chất, Vật
lý, Khoa học , Công nghệ - Thời trang và Thiết kế, Thực
phẩm, Vật liệu cứng, Tiếng Maori và Du lịch. Có chương
trình ESOL dành cho học sinh cần hỗ trợ tiếng Anh.
AGHS có thể sắp xếp cho học sinh quốc tế học tiếng
Anh tại một trường chuyên dạy về ngôn ngữ trong một
thời gian ngắn nếu cần. Tất cả học sinh cần phải có
dụng cụ học tập và các em có thể đến thư viện trước,
trong và sau giờ học mỗi ngày.
“Cảm ơn thầy cô và các bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ
em. Vì đã luôn lắng nghe và khuyến khích em cố gắng
hết sức mình trong các kỳ thi.” - học sinh

Có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của các em và giúp các
em hoàn thành sứ mệnh của nhà trường: đó là đào tạo và trao
quyền cho phụ nữ trẻ giúp họ gặt gái được thành công ngay
trên ghế nhà trường và trong tương lai. Trường có chương
trình giảng dạy toàn diện, chuẩn bị cho học sinh vào học đại
học và cao đẳng ở New Zealand và nước khác. Nhân viên tại
trường sẽ giúp học sinh chọn trường và định hướng nghề
nghiệp.

6 Phòng thí nghiệm Khoa học
Phòng thí nghiệm Điện tử
Phòng In 2D và 3D
Phòng Nghệ thuật Thiết kế
Phòng Phương tiện truyền thông
bao gồm phòng biên tập và phòng
thu âm
Xưởng Vật liệu cứng với các gian
máy chế biến gỗ và kim loại, khu
vực chứa máy móc lớn, khoang
hàn, khoang sơn và khu vực ngoài
trời cho các dự án lớn
Xưởng Ô tô (thuộc trường nam
sinh Shirley)
Phòng Dệt may (thuộc trường nữ
sinh Avonside)
Bếp công nghệ thực phẩm
Phòng Thực hành các môn nghệ
thuật trình diễn (có phòng điều
khiển để ghi lại các hoạt động)
4 phòng tập nhạc
Phòng khiêu vũ
Phòng kịch

Ngoài các cơ sở vật chất chung, không
gian học tập linh hoạt và phòng đa
năng, mỗi trường đều được trang bị
như sau:

Cơ sở vật chất
phục vụ học tập

Với hơn 300 cây trồng mới và các khu
vực tạo cảnh, cùng với bốn sân thể
thao kích cỡ tiêu chuẩn, mang lại màu
xanh cho cả hai ngôi trường

Tầng trên sẽ là bộ môn tiếng Anh,
Khoa học xã hội, Nghệ thuật biểu
diễn, các dịch vụ hỗ trợ học sinh bao
gồm Cố vấn đời sống, hướng nghiệp,
y tế.

Ở tầng trệt của mỗi trường là các bộ
môn khoa Khoa học Công nghệ, Nghệ
thuật và Thiết kế, Toán, Ngôn ngữ và
Giáo dục thể chất.

Cả hai trường đều nằm trong khuôn
viên rộng 11,5 ha, 20.000 mét vuông
tính từ đường Travis. Trường trung
học nam sinh Shirley nằm ở phía tây
của tòa nhà và trường nữ sinh Avonside nằm ở phía đông.

Tổng quan

Lối vào chính của
trường

Lối vào

Tất cả các không gian ngoài trời
đều được sử dụng cho hoạt động
học tập.

Không gian ngoài trời

Sân khúc
côn cầu

Không gian
văn hóa

Sân tập
Shirley

Đường chạy 400m

Sân cỏ Shirley

Sân trường
Shirley

Thư viện

Sân trường
chung

Sân trường
Avonside
Có khu ăn uống, bếp dạy
nấu ăn công nghiệp, khu
vực barista và một nhà
bếp dành cho học sinh.
Phía tây có thư viện và
trung tâm học tập.

Đại sảnh

Trung tâm Nghệ thuật trình diễn chung gồm hai
nhà hát (mỗi nhà hát chứa 750 và 100 chỗ ngồi)
có phòng điều khiển âm thanh và ánh sáng. Ngoài
trung tâm này ra, mỗi trường còn có các không
gian nghệ thuật trình diễn riêng.
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Thuộc trường nam sinh Shirley
Thuộc trường nữ sinh Avonside
Cở sở vật chất chung

Sân Avonside

Hai trong số ba phòng tập thể
dục có thể nối liền với nhau để sử
dụng cho các sự kiện lớn và làm
thành vách leo núi. Mỗi trường
cũng có phòng tập , trung tâm
thể dục riêng (có dụng cụ chèo
thuyền, máy chạy bộ và các thiết
bị khác), vòi hoa sen và phòng
thay đồ.

Phòng tập thể dục

Sân cỏ
Avonside

Trung tâm thể thao &
phục hồi sức khỏe QEII

Trung tâm Nghệ thuật trình diễn

Khu công nghệ ngoài trời

Phòng tập đa
năng ChCh

SBAG 1503

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA
Các học sinh Avonside được tham gia chương trình văn hóa và
thể thao ngoại khóa phong phú và đa dạng. Một số trong số
đó là: dàn nhạc, ban nhạc jazz, nhóm bộ gõ, hợp xướng, kịch,
tranh luận, văn hóa đảo Thái Bình Dương và Maori, các cuộc
thi ngôn ngữ và bắn cung, giáo dục ngoài trời, đi bộ đường
dài, thể dục nhịp điệu, cricket, điền kinh, bóng rổ, đấu kiếm,
khúc côn cầu , bóng bầu dục, bóng đá, bóng chuyền, chèo
thuyền, bơi lội và nhiều môn thể thao khác.
Có rất nhiều cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo
và trong Lớp 13, học sinh có thể trở thành thành viên của các
hội đồng do học sinh tổ chức, bao gồm cả Hội đồng quốc tế.
Trường trung học nữ sinh Avonside luôn trân trọng sự cống
hiến. Học sinh quốc tế tham gia Z - Club (một chi nhánh của
Zonta) được tạo điều kiện tham gia các hoạt động tình nguyện
tại địa phương cũng như quốc gia và toàn cầu.
“Phòng Quốc tế chăm sóc và đảm bảo an toàn cho học sinh
với tiêu chuẩn cao. Phòng tạo nhiều cơ hội cho học sinh
tham gia vào các hoạt động tình nguyện và các chuyến dã
ngoại trong và ngoài thành phố Christchurch. Tất cả các học
sinh trở về nước khi kết thúc chương trình học đều cảm thấy
hạnh phúc vì đã có những trải nghiệm tuyệt vời.”
- Văn phòng du học

Louise Silvester
B.A; DipEd; Cert. TESOL

Giám đốc Phòng Học sinh Quốc tế
P: +64 3 389 7199 Ext 729
M: +64 27 220 9884
E: international@avonside.school.nz
E: lsilvester@avonside.school.nz

Lisa Garrett

IATA / UFTAA Adv Dip

Giám đốc Phòng Quốc Tế
P: +64 3 389 7199 Ext 729
M: +64 21 174 4769
E: lgarrett@avonside.school.nz

209 Travis Road Christchurch
8083, New Zealand

Trang mạng: www.avonside.school.nz
Facebook: AvonsideGirlsHighSchoollnternational
lnstagram: aghsinternational
WeChat: LouiseAGHS
Kakao Talk: LouiseAGHS
Line: louiseaghs

Giáo dục và trao quyền cho phụ nữ trẻ để
làm chủ hiện tại và tương lai.

Trường trung học nữ sinh Avonside đã đồng ý tuân thủ hoạt động theo Quy tắc thực hành về Chăm sóc Mục vụ cho Học Sinh Quốc Tế do Bộ Giáo dục quy định.

