Carey Baptist Grammar School

penduduk berjumlah hampir 4,7 juta.

Carey adalah salah satu sekolah swasta bagi siswa
dan siswi yang terkemuka di Australia. Didirikan pada
1923, sekolah ini memiliki riwayat keunggulan akademis
dan keberhasilan yang tinggi. Carey mendukung prinsip
keseimbangan jenis kelamin di seluruh sekolah, dengan
mengedepankan pengembangan rasa percaya diri dan
harga diri pada siswa laki-laki dan perempuan.

Melbourne merupakan kota yang relatif aman, bersih dan
toleran, yang memiliki komunitas imigran dan pendatang
dari berbagai belahan dunia. Di antaranya adalah sejumlah
besar siswa atau pun mahasiswa asing yang belajar di
berbagai sekolah dan universitas.

Sekitar 60 siswa internasional menempuh studi di Sekolah
Pendidikan Menengah/Senior School kami (kelas 10-12)
setiap tahunnya. Kami menawarkan program International
Baccareatte (IB) dan Victorian Certificate of Education
(VCE) bagi siswa agar mereka bisa memasuki Universitas
mana pun di seluruh dunia.
Di Carey, kami menyambut hangat kehadiran siswa
internasional dari berbagai belahan dunia, seperti misalnya
dari Vietnam, China, Malaysia, Singapura, Jepang dan
Thailand. Latar belakang siswa sangat beraneka ragam
yang berasal dari lebih dari 30 negara.
Ada tiga komponen utama dalam pendidikan Carey: ragam
mata pelajaran akademis, ragam aktivitas ko-kurikuler
dan program pendamping untuk pengembangan fisik (?)
dan program kesejahteraan. Kesejahteraan siswa kami
merupakan hal yang paling utama. Siswa internasional
kami didukung melalui Wakil Kepala Sekolah (Deputy Head)
Senior School, seorang Koordinator Spesialis Keluarga Asuh
(Homestay), grup orangtua dan asosiasi siswa (CLOSA).

Di manakah lokasi Carey?
Melbourne adalah ibu kota Negara Bagian Victoria dan
merupakan kota terbesar kedua di Australia, dengan

Carey Kew terletak di dekat pusat kota Melbourne, dengan
jarak sekitar 8km dari jantung kota tersebut, dan memiliki
angkutan transportasi publik yang baik.

Kurikulum
Carey menawarkan berbagai kurikulum serta beragam
aktivitas kokurikuler untuk mendukung keterampilan
dan minat seluruh siswa. Kampus kami adalah kampus
pembelajaran digital di mana semua siswa menggunakan
perangkat teknologi laptop.
Di Kelas 11 dan 12 siswa dapat belajar dengan sistem IB
atau VCE untuk nanti bisa masuk ke jenjang Universitas.
Setiap siswa ditantang untuk mengeksplorasi kekuatan
akademisnya dan menggali potensinya semaksimal
mungkin, serta mengembangkan minat dan kemampuan
individualnya.

Hasil Akademis
Pada 2017, siswa Carey telah memberikan hasil yang luar
biasa:
• 21% ATAR di atas 95
• 63,5% dari seluruh ATAR adalah 80 ke atas
• 25,8% dari semua Nilai Studi (setara VCE dan IB)
adalah 40 ke atas.

Akomodasi – Homestay
Di Carey, kesejahteraan seluruh siswa merupakan hal
paling penting bagi kami. Penyediaan rumah dan wali bagi
siswa internasional yang tidak tinggal bersama orangtua
mereka harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari
sekolah. Carey mengharuskan siswa internasional untuk
tinggal dengan keluarga mereka atau tinggal di Homestay
dengan keluarga yang telah disetujui oleh pihak Sekolah.
Homestay adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan akomodasi lengkap yang ditawarkan
oleh keluarga yang telah disetujui Carey dengan biaya
yang sudah ditetapkan. Biaya tersebut mencakup semua
pengeluaran terkait penyediaan Homestay.
Keluarga asuh Homestay memainkan peran penting
dalam menyediakan rumah yang kondusif dan suportif
bagi siswa internasional. Tinggal di akomodasi Homestay
memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam
kehidupan keluarga, berbagi pengalaman budaya dan
bahasa serta membangun koneksi lokal dan internasional
selama masa studi mereka di Carey.

Layanan dukungan untuk Siswa
Internasional
Tinggal jauh dari keluarga anda atau beradaptasi dengan
sistem sekolah baru bisa menjadi keadaan yang sangat
menantang. Carey menyediakan jaringan dukungan yang
ekstensif bagi Siswa Internasional termasuk Mentor siswa,
Kepala Gugus (Head of House), Kepala Kesejahteraan
Siswa, Wali dan penyedia Homestay.

Carey Local and Overseas Students Association (CLOSA)
adalah grup yang dijalankan oleh siswa untuk memenuhi
kebutuhan dan dukungan bagi siswa asing dan orangtua
mereka saat mereka tinggal di Carey. CLOSA mengadakan

Biaya Sekolah 2018
Kelas 10 $35.770
Kelas 11 $36.776
Kelas 12 $36.776

Mengapa Memilih untuk Belajar di Carey?
•
•
•
•
•
•
•

Hasil Akademis yang luar biasa
Lingkungan yang peduli dan suportif
Pilihan mata pelajaran yang ekstensif
Program VCE dan IB
Staf pengajar yang berdedikasi
Aktivitas kokurikuler yang beragam
Kampus indah yang berada di dekat pusat kota
Melbourne
• Kemudahan akses terhadap sarana transportasi publik
• Penyediaan Homestay dengan keluarga Australia yang
telah disetujui Carey dengan lokasi yang tidak jauh
sekolah

Untuk informasi lebih lanjut
Silakan hubungi Manajer Penerimaan.
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Konselor di Carey juga memainkan peran penting dalam
membantu siswa, terutama di saat mereka dalam
kondisi tertekan atau membutuhkan dukungan moril.
Mereka semua adalah psikologis terdaftar dan sangat
berpengalaman.

berbagai aktivitas sosial dan perayaan kebudayaan
sepanjang tahun bagi para orangtua. Dua dari Pemimpin
Siswa Senior School memiliki tanggung jawab spesifik
untuk menyelenggarakan aktivitas CLOSA dan mereka
akan memastikan ketersediaan orang yang akan selalu
siap membantu di saat siswa membutuhkan dukungan
atau nasihat.
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