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Địa điểm và cơ sở vật chất

Toạ lạc trên khuôn viên rộng 22 ha, Sacred Heart College chỉ cách trung tâm Auckland, 
thành phố lớn nhất New Zealand, 20 phút lái xe. Trường được trang bị hệ thống cơ sở vật 
chất chất lượng cao như 9 sân thể thao ngoài trời, 6 toà nhà làm nơi giảng dạy, một khu 

công nghệ hiện đại, một phòng tập gym rộng rãi, nhiều phòng lab máy tính, thư viện rộng 
lớn, bể bơi ngoài trời và trong nhà, sân tennis và vô số sân tập thể thao và giải trí. Một khán 

phòng với sức chứa 1500 chỗ ngồi dành cho các buổi chào cờ, lễ tổng kết phát thưởng cuối 

năm, biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra còn có một trung tâm đào tạo âm nhạc và nghệ thuật 
biểu diễn dành riêng cho các học sinh của trường với tên gọi “School of Imagination” vừa 
được đưa vào hoạt động.

Chất lượng giáo dục

Từ ngày đầu thành lập, Sacred Heart College đã luôn duy trì và phát huy truyền thống nổi 

bật về thành tích trong các hoạt động về học tập, thể thao, âm nhạc và văn hóa.

·Tỷ lệ đậu và đạt điểm xuất sắc ở kỳ thi NCEA Level 1, 2, 3 luôn nằm trong số các trường
nam sinh trung học đạt thành tích cao nhất cả nước;

·Tỷ lệ vào đại học luôn duy trì ở mức khoảng 80%;
·Hàng năm có nhiều sinh viên được trao học bổng NCEA trong các môn tự chọn và được

chấp nhận vào các trường đại học hàng đầu tại New Zealand và nước ngoài;
·Hệ thống chăm sóc mục vụ đảm bảo học sinh luôn được chăm sóc chu đáo và cẩn thận.

Cựu học sinh Sacred Heart College được vinh danh như những nhạc sĩ, học giả, hoạ sĩ, vận 
động viên thể thao nổi tiếng nhất New Zealand cũng như giữ vị trí lãnh đạo trong các tổ 
chức tôn giáo  chính trị và xã hội. Trong số đó kể đến Ngài Anand Satyanand - nguyên 
Tổng thống đốc New Zealand, Sean Fitzpatrick – cựu đội trưởng Đội All Black, Dan Davin 
– nhà văn nổi tiếng giành được giải thưởng Học giả Rhodes.

Giới thiệu sơ lược về Sacred Heart College
Được thành lập từ năm 1903, Sacred Heart College là một trong những trường nam sinh Công giáo 

hàng đầu tại New Zealand, đào tạo các lớp từ Year 7 đến Year 13 dưới mô hình bán trú và nội trú. 
Với lịch sử lâu đời hơn 115 năm, Sacred Heart College vẫn gìn giữ những giá trị về giáo lý Đức Mẹ do 

Thánh Marcellin Champagnat sáng lập ra. Số lượng học sinh đang theo học tại trường lên đến 1290 

học sinh, trong đó có 75 học sinh quốc tế, đến từ các vùng miền, dân tộc và thành phần kinh tế 

khác nhau. Các cựu học sinh tốt nghiệp từ Sacred Heart College trở thành những nhạc sĩ, học giả, hoạ
sĩ, vận động viên thể thao nổi tiếng New Zealand cũng như giữ vị trí lãnh đạo trong các tổ chức tôn
giáo, chính trị và xã hội.
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Khoa Học sinh quốc tế
Sacred Heart College có nhiều năm kinh nghiệm tiếp nhận du học sinh đến từ các nước trên 
thế giới. Trường tuân thủ Quy tắc thực hành đối với Học sinh quốc tế và rất chú trọng việc 
chăm sóc sức khoẻ cũng như tình hình học tập của học sinh. Số lượng học sinh quốc tế rất 
hạn chế, nhằm đảm bảo cho các em dễ dàng hoà nhập vào môi trường học tập với bạn bè bản 
xứ. Khoa Quốc tế có chức năng giúp đỡ các du học sinh quốc tế sớm thích nghi với nền văn 
hoá mới cũng như hỗ trợ tối đa những nhu cầu của các em.

Chỗ ở
Học sinh quốc tế có thể chọn ở nội trú ngay tại trường hoặc ở dạng homestay cùng gia đình 
bản xứ. Với nhiều bạn học sinh quốc tế, ở nội trú sẽ tốt hơn vì học sinh sẽ chuyên tâm vào 
việc học và có cơ hội trau dồi tiếng Anh cùng bạn bè ngoài giờ học. Đối với học sinh chọn ở 
homestay, nhân viên phụ trách của chúng tôi sẽ cẩn thận chọn lựa gia đình homestay gần 
trường hoặc ở những địa điểm thuận tiện đi lại đến trường, cửa hàng, hay các nơi tiện ích 
khác bằng phương tiện công cộng. Khu vực dân cư xung quanh trường có không gian rộng 
rãi, thoải mái và an ninh. Học sinh được sống trong các ngôi nhà khang trang và được phục 
vụ ăn uống chu đáo.

Hỗ trợ và tăng cường tiếng Anh

Chúng tôi có 3 giáo viên giàu chuyên môn chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Anh cho các học 
sinh dưới các nhóm học quy mô nhỏ, giúp kèm cặp theo sát từng em học sinh. Với học sinh 
cần hỗ trợ thêm tiếng Anh, khoa Ngôn ngữ tiếng Anh của trường có các lớp tăng cường tiếng 
Anh với đội ngũ giáo viên và trợ giảng tận tâm và chuyên nghiệp.

Điều kiện nhập học

Giám đốc bộ phận Học sinh quốc tế sẽ là người xét duyệt việc tuyển sinh thông qua bài kiểm 
tra năng lực tiếng Anh đầu vào và phỏng vấn. Chúng tôi hoan nghênh tất cả học sinh đến từ 
nhiều quốc gia trên thế giới vì tính đa văn hoá là nét đặc trưng tiêu biểu tại Sacred Heart 
College.
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