
Villa Maria là một 
trường cấp III dành cho các 
nữ sinh với một khuôn viên rộng 4,5 
hecta đất cảnh quan. Trường cung cấp một 
nền giáo dục tốt nhất với các tiêu chuẩn Công giáo. Các 
nữ sinh sẽ được tạo điều kiện phát huy nổi trội trong môi 
trường học tập và được cung cấp một loạt các tùy chọn về 
thể thao và văn hóa. 

Trường Villa Maria giống như một gia đình cho sinh viên quốc 
tế. Chúng tôi có một đội ngũ gồm ba nhân viên, là những 
người sẽ tận tâm hỗ trợ mỗi học sinh. Giám đốc Sinh Viên 
Quốc tế của chúng tôi và một điều phối viên Homestay có 
kinh nghiệm và kiến thức chuyên nghiệp sẽ chăm sóc cho 
các nhu cầu học tập và xã hội của các nữ sinh. Chúng tôi có 
một chương trình rất đặc biệt 'Buddy Programme:' mỗi sinh 
viên quốc tế sẽ kết hợp với một sinh viên bản địa, và họ sẽ 
trở nên bạn bè thân thiết để hổ trợ nhau trong cuộc sống. 

Trường Villa Maria nằm ở một vị trí khá gần trường Đại Học 
Canterbury, công viên, trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim. 

Đơn giới tính

Chỗ ở: home-stay

Địa chỉ: 21 Peer Street, Upper Riccarton, Christchurch

Số sinh viên quốc tế: 15

Những bộ môn nổi bật: Toán học, Khoa Học, tiếng anh Và 
Ngôn ngữ, Nghệ Thuật, Giáo Dục Thể Chất Và Y Tế, Khoa 
Học Xã Hội, Công Nghệ, Thương Mại, Giáo Dục Tôn Giáo. 

Ngôn Ngữ: Pháp, Nhật bản, te reo Maori 

Thể Thao: Khúc côn cầu, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, chèo 
thuyền, xe đạp. 

Văn hóa nổi bật: Văn hóa của các dân tộc Thái Bình Dương, 
Điệu nhảy Haka truyền thống của người Maori.

Điểm Nổi Bật Độc Đáo 
Khác: Dàn hợp xướng, lễ hội 
âm nhạc hàng năm, jazz, ban nhạc 
rock, và các nhóm dàn nhạc. 

Tính Năng Đặc Biệt: Dịch vụ cộng đồng, đi 
bộ đường dài, lướt sóng, cưỡi ngựa và trượt 
tuyết. Ngoài ra còn có các bộ môn giáo dục ngoại 
khóa.

Cao Đẳng Villa Maria
Tìm hiểu để giải thưởng những gì có giá trị

Liên hệ

Đội Tuyển Quốc Tế:

Thư điện tử:

international@villa.school.nz

Điện thoại: +64 3 348 4165

www.villa.school.nz


