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Trường học   St Peter’s 

 

Thông tin chính  /  KEY FACTS 

• Trường nội trú tư nhân có uy tín 
• 37 hecta như diện tích công viên  
• An toàn môi trường nông thôn 
• Học sinh nữ và nam  
• Tổng số 1100  học sinh  
• 5%  học sinh quốc tế 
• Lớp 7-13 (độ tuổi 11-18) 
• Có cả  môn học đánh gôn, cưỡi ngựa, bơi lội, quần 
vợt và chèo thuyền  

 

Điểm Đặc biệt  / SPECIAL CHARACTER 

St Peter’s là một trong những trường tư hàng đầu ở 
New Zealand. Trường được thành lập vào năm 1936 và 
được quản lý bởi một tổ chức từ thiện và được công 
nhận bởi Bộ Giáo Dục của New Zealand. 

 

Địa Điểm  /  LOCATION 

St Peter’s nằm gần thị trấn của Cambridge và 1.5 giờ từ sân 
bay quốc tế Auckland. 
 

Học tập  /  ACADEMIC 

St Peter’s dạy trình độ trung học New Zealand, NCEA (bằng 
cấp trình độ văn hóa quốc gia), và bằng tú tài quốc tế (IB). 
Trường có tiêu chuẩn học thuật rất cao. Năm 2015 99% học 
sinh đã đậu NCEA cấp độ 2 và 97% đã đậu IB. Học sinh tốt 
nghiệp từ St Peter’s tham dự các trường đại học trên khắp 
thế giới. 
 

Tiếng Anh / ENGLISH 
Tất cả học sinh đều được thi sát hạch khi đến nơi. 
Học sinh nhỏ hơn có thể có một mức độ cơ bản của tiếng 
Anh khi họ bắt đầu tại St Peter’s, Học sinh lớn hơn cần phải 
có tiếng Anh trung cấp hoặc cao cấp. 
Học sinh nào không có các cấp độ yêu cầu của tiếng Anh 
cũng có thể được yêu cầu tham dự một trường học ngôn 
ngữ hoặc có dạy kèm thêm. 
Nếu họ tham dự các lớp học ESOL (Tiếng Anh dành cho đàm 
thoại của những ngôn ngữ khác), học sinh nhỏ hơn nhận 
được 7 giờ ESOL mỗi tuần và học sinh lớn hơn có 4 giờ mỗi 
tuần.    VN 
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Phúc lợi Học sinh  / STUDENT WELFARE 

St Peter’s đã giành được một giải thưởng quốc gia về việc 
chăm sóc trường mang lại cho học sinh quốc tế. Tất cả học 
sinh  được sự chăm sóc  bởi nhân viên chuyên môn 24 giờ, 
bảy ngày một tuần. Nhân viên hiểu rằng phụ huynh tin 
tưởng họ với con cái của họ và mang đến sự chăm sóc tuyệt 
vời. Nhân viên tổ chức tất cả các việc chăm sóc bao gồm du 
lịch, nhu cầu sức khỏe, dạy kèm thêm, sự kiện văn hóa và 
thậm chí cắt tóc! 
 

Chỗ ở / ACCOMMDATION 

Có 8 nhà nội trú phục vụ cho khoảng 460 học sinh nội trú. 
Học sinh nhỏ hơn  ở chung phòng và học sinh lớn hơn có 
phòng riêng của họ. Nội trú là bảy ngày một tuần nhưng học 
sinh có thể ở lại với gia đình kiwi (New Zealand) trong các 
ngày nghỉ và một số ngày cuối tuần. Học sinh được giám sát 
bài tập về nhà vào những buổi tối. 
 

Môn học thể thao  / SPORTS ACADEMIES 

St Peter’s cung cấp hướng dẫn chuyên gia từ các huấn luyện 
viên chuyên nghiệp trong các môn học đánh gôn, cưỡi ngựa, 
bơi lội, chèo thuyền và quần vợt. Thiết bị thuộc đẳng cấp thế 
giới và bao gồm một phạm vi lái xe gôn, hồ bơi nước nóng, 
chỗ chăn thả cho 40 con ngựa và sân quần vợt đất nện. 
 

Lệ phí (2016)  / FEES (2016) 

St Peter’s là một trường học chất lượng và điều đó được áp 
dụng thích hợp trong lệ phí của trường  

Học phí $NZ40,100 mỗi năm 
Nội trú $NZ13,250 mỗi năm 

 

Liên hệ  / CONTACTS 

Rosanne Bjerring Email:  international@stpeters.school.nz 

Manager International Students Web:  www.stpeters.school.nz 

Private Bag 884 Phone:  +64 7 827 9899 

Cambridge Fax: +64 7 827 9812 

New Zealand Mobile: +64 27 554 3474 
 
 
 
 
 
  


