
Đến Nơi Như Người Lạ, Ra Đi Như Bạn Bè, Những Bạn Bè Thân Thiết!

TRƯỜNG MIDDLETON GRANGE SCHOOL hợp tác 
với Đại Diện, Phụ Huynh và Người Chăm Sóc để cung cấp sự chăm sóc và hỗ 

trợ cho học sinh học tập và sinh sống tại Christchurch. 

Các đặc điểm
• Chú trọng kỹ năng đọc viết và làm toán
• Hỗ trợ ESOL cho học sinh có tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
• Môi trường vững chắc, có tổ chức trong đó từng học sinh cảm nhận rất đặc 

biệt và lời giảng trong kinh thánh được đan xen trong chương trình học
• Chương trình tích cực bên ngoài lớp học gồm có cắm trại, dã ngoại, thể thao 

và âm nhạc
• Tọa lạc trên những sân trường đẹp với các phòng học hiện đại
• Mối quan hệ vững chắc với phụ huynh, bao gồm báo cáo và họp thường 

xuyên
• Chương trình học – Tiếng Anh, Toán và Thống Kê, Khoa Học, Khoa Học Xã 

Hội, Kinh Thánh, Công Nghệ, Sức Khỏe và Giáo Dục Thể Chất, Nghệ Thuật, 
Ngôn Ngữ.

TIỂU HỌC 
(Chỗ hạn chế do có nhu cầu cao)
Trường Tiểu Học của chúng tôi là một nơi học tập an toàn, 
hỗ trợ cho các học sinh nhỏ tuổi hơn để phát triển những 
nền tảng đảm bảo sự thành công suốt đời.

Lớp 1 – 6 
(5 – 10 tuổi)



CHI TIẾT LIÊN HỆ
Giám Đốc

Middleton Grange International College

Middleton Grange School

ĐỊA CHỈ
30 Acacia Avenue

Upper Riccarton

Christchurch 8041

New Zealand

ĐIỆN THOẠI/FAX
64-3-3414054 / 64-3-3414056

EMAIL
inted@middleton.school.nz

Các Trường Đối Tác ở Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Đức và Argentina. 

SƠ TRUNG
Trường Sơ Trung của chúng tôi nuôi dưỡng và phát triển thanh thiếu niên qua 
những năm vị thành viên quan trọng ban đầu với sự chú trọng vào việc học 
được hợp nhất và cho phép các em hiểu được vị trí của mình trong thế giới 
xung quanh. Trong thời gian học Sơ Trung, học sinh trải nghiệm những cơ hội 
lãnh đạo, phục vụ và có các lựa chọn để chọn.

Các đặc điểm
• Tiếp tục chú trọng kỹ năng đọc viết và làm toán
• Hệ thống lớp chủ nhiệm (homeroom) đối với các môn cốt lõi cung cấp một 

môi trường nhất quán trong đó học sinh có thể thành công
• Chương trình học được lên kế hoạch theo cách hợp nhất trong khắp các 

môn học
• Nhiều môn học chọn lọc đa dạng và sử dụng cơ sở vật chất chuyên dụng 

của Senior College
• Các Hoạt Động Giáo Dục và Dã Ngoại Ngoài Trời
• Hỗ trợ ESOL ở từng trình độ cho học sinh có tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 

hai
• Sự hỗ trợ ESOL cá nhân khi cần thiết
• Các môn cốt lõi – Tiếng Anh, Toán, Khoa Học, Các Môn Xã Hội, Kinh 

Thánh, Sức Khỏe và Giáo Dục Thể Chất, Thể Thao
• Các môn tự chọn – 7 môn Công Nghệ, ví dụ như Công Nghệ Phân Xưởng, 

Công Nghệ Thực Phẩm, v.v., các môn Nghệ Thuật và 4 môn ngôn ngữ.

Lớp 7 – 10 
(11 – 15 tuổi)

SENIOR COLLEGE
Trường Senior College của chúng tôi hỗ trợ thanh thiếu niên phát triển các 
khả năng riêng của mình khi các em chuẩn bị vào đại học và đi làm trong 
tương lai. Chúng tôi chú trọng vào sự xuất sắc trong học tập và thành công 
trong kỳ thi lấy Chứng Chỉ Thành Tích Giáo Dục Quốc Gia New Zealand 
(New Zealand National Certificate of Educational Achievement, NCEA).

Các đặc điểm
• Lựa chọn môn học đa dạng để thi NCEA
• Các lớp ESOL ở từng trình độ, bao gồm luyện thi IELTS
• Các cơ hội chuẩn bị để lấy học bổng đại học NZ ở Lớp 13
• Nhiều cơ hội lãnh đạo, phục vụ, truyền giáo và ngoại khóa, bao gồm 

các chuyến ra nước ngoài
• Sự chăm sóc mục vụ hiệu quả trong một nhóm Vertical House Group.

Các môn cốt lõi – Tiếng Anh (Lớp 11 & 12), Toán (Lớp 11 & 12), Khoa Học 
& (Lớp 11) và Nghiên Cứu Thiên Chúa Giáo.

Lớp 11 – 13
(16 – 19 tuổi)

NGOÀI LỚP HỌC 
Kỹ Năng Lãnh Đạo & Phục Vụ, Thể Thao 
và Văn Hóa. 
Có các Chương Trình Ngắn Hạn theo yêu cầu.


