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Giới thiệu về nhà trường
Được thành lập năm 1999, trường Groves Christian College là
một cộng đồng học tập, nơi cuộc sống làm giàu thêm đức tin
và các giá trị, sự nghiêm túc trong học tập, phát triển kỹ năng
thực tiễn và những kỳ vọng cao kết hợp với sự hỗ trợ quan
tâm, giúp học sinh có thể đưa ra những lựa chọn đúng cho
hiện tại và tương lai.
Chúng tôi cung cấp chương trình học liên tục từ Dự bị Tiểu
học đến lớp 12 và hỗ trợ học sinh quốc tế thông qua việc dạy
kèm ESL, chăm sóc mục vụ và hướng nghiệp, cùng với sự hỗ
trợ liên tục của đội ngũ phụ trách học sinh quốc tế giàu kinh
nghiệm.

yy Chương trình Trung Học Tham Gia Cân Bằng
yy Các con đường OP (Hệ thống xếp hạng tổng thể để tuyển

sinh) và học nghề mở rộng với sự hợp tác với trường đại học
và các ngành công nghiệp
yy Đào tạo về nhà hàng khách sạn, xây dựng và thương mại
ô tô
yy Học phí bao gồm các trại hè, trong đó có chuyến đi
Canberra dành cho học sinh lớp 7
yy Trường cung cấp chương trình dạy riêng máy tính xách tay
cho tất cả học sinh trung học mà không mất thêm chi phí
yy Các câu lạc bộ chuyên môn bao gồm STEM (khoa học, công
nghệ, kỹ thuật và toán), hát thánh ca, tiếng Quan thoại,
tiếng Nhật, tập luyện cá nhân và thể thao
yy Chương trình hòa tấu nhạc cụ và hợp xướng
yy Chương trình thể thao toàn diện
yy Dịch vụ xe buýt tư nhân chuyên dụng
yy Chương trình Các Đại sứ Quốc tế của chúng tôi đảm bảo
rằng mỗi học sinh quốc tế được chỉ định làm đại sứ quốc tế
sẽ hỗ trợ và khích lệ các học sinh khác
yy Điều phối viên về các vấn đề Quốc tế
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Chúng tôi được đánh giá cao về
yyHọc phí phải chăng
yyGói Học tập dành cho Học sinh Cuối cấp đưa
đường tới các trường đại học ở Queensland
yyĐáp ứng các nhu cầu cá nhân thông qua
chăm sóc mục vụ, hướng nghiệp và hỗ trợ
học tập
Địa điểm: Logan
70 Laughlin Street, Kingston 4114
Liên kết: Cơ Đốc giáo
Ở tại nhà người Lớp 7–12
dân địa phương: 
Giới tính: Học chung
Nội trú:
Không
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Đã đăng ký CRICOS, lớp Dự bị Tiểu học–12
Các chương trình du học ngắn hạn - 1 đến 6 tuần
Các chương trình du học - 1 tuần đến 1 học kỳ
CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Hỗ trợ ESL
Hỗ trợ kèm cặp trong học tập
Tư vấn nghề nghiệp
Chăm sóc mục vụ
Điều phối viên về học sinh quốc tế

