
Chúng tôi được đánh giá cao về 
 yHỗ trợ học tập và hỗ trợ cá nhân để giúp tất cả 
học sinh phát huy hết tiềm năng của mình

 y Chương trình giáo dục ngoài trời đưa học sinh 
tới các rặng san hô, rừng nhiệt đới và các vùng 
hoang dã 

 y Trường có số học sinh quốc tế dưới 5% 

Giới thiệu về nhà trường 
Được thành lập năm 1917, The Cathedral School có danh tiếng 
lừng lẫy trong việc cung cấp chương trình học tập và ngoại 
khoá hạng nhất trong một môi trường quan tâm và hỗ trợ. 
Các nam sinh và nữ sinh từ lớp Dự bị Tiểu học tới lớp 12 được 
“giáo dục vì sự thành công lâu dài” bởi các giáo viên tận tâm, 
là những người khuyến khích tất cả học sinh phát huy tối đa 
tiềm năng của mình. Với các lựa chọn môn học cá nhân và 
hướng dẫn nghề nghiệp xuất sắc, học sinh được chuẩn bị để 
vào đại học, đào tạo cao hơn hoặc trực tiếp tham gia vào lực 
lượng lao động. Các em cũng được khuyến khích tham gia các 
chương trình thể thao, âm nhạc, kịch nghệ và cộng đồng, tận 
hưởng cuộc sống ở thành phố nhiệt đới Townsville an toàn và 
thân thiện.

 y Một ngôi trường chào đón đầy thân thiện nằm trong một 
thành phố khu vực an toàn

 y  Vào đại học thành công cho tất cả các học sinh quốc tế đủ 
điều kiện 

 y  Hỗ trợ chương trình Anh ngữ là Ngôn ngữ thứ hai và gia sư 
bổ sung

 y  Rất nhiều hoạt động ngoại khóa để học sinh phát triển kỹ 
năng và sở thích 

 y Thể thao, âm nhạc, kịch nghệ và các câu lạc bộ theo sở thích
 y Liên kết với Đại học James Cook và trường cao đẳng kỹ 
thuật (TAFE)
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Địa điểm: Townsville, North Queensland 
154 Ross River Rd, Aitkenvale 4814

Liên kết: Anglican Ở tại nhà người 
dân địa phương :  

Lớp 7–12

Giới tính: Học chung Nội trú: Lớp 7–12

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Đã đăng ký CRICOS, lớp Dự bị Tiểu học–12
Học tập dài hạn đến trình độ nhập học đại học
Chương trình du học (3–12 tháng, visa du học)
Các chương trình du học ngắn hạn (đến 12 tuần, visa  
du lịch)
CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Hệ thống chăm sóc mục vụ xuất sắc
 Ở nội trú tại trường với sự giám sát toàn diện  
(hoặc lựa chọn ở cùng gia đình người dân địa phương)
Trung tâm y tế dành cho học sinh và cố vấn của nhà 
trường
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