โรงเรี ยนแครี่ แบ็ปติสต์ แกรมมาร์
Carey เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษาอิสระชันน�
้ ำของออสเตรเลีย ก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี

ค.ศ. 1923 เรามีประวัตคิ วามเป็ นเลิศทางวิชาการและความส�ำเร็จอย่างสูง
Carey มีความสมดุลระหว่างเพศในทุกระดับชันของโรงเรี
้
ยน เราสนับสนุน
การพัฒนาความเชื่อมัน่ และความภูมิใจในตัวเองทังชายและหญิ
้
ง

Carey Kew ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ราว 8 กม. จากใจกลาง

เมืองและมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก

หลักสูตรของเรา
Carey เปิ ดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมและหลากหลาย เรามีกิจกรรมเสริ ม

หลักสูตรหลากหลายแบบเพื่อสนับสนุนทักษะและความสนใจของนักเรี ยน
มีนกั เรี ยนนานาชาติราว 60 คนเข้ าเรี ยนในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายของเรา ทุกคน เรามีวิทยาเขตการเรี ยนรู้ดจิ ิตอลที่นกั เรี ยนทุกคนจะใช้ เทคโนโลยี
(ชันปี
้ ที่ 10-12) ในแต่ละปี เราเปิ ดสอนทังหลั
้ กสูตร IB และ VCE แก่
โน้ ตบุ๊ก
นักเรี ยน ซึง่ ในทังสองหลั
้
กสูตรนี ้ นักเรี ยนจะสามารถไปเรี ยนต่อในระดับ
ในชันปี
้ ที่ 11 และ 12 นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนหลักสูตร IB
มหาวิทยาลัยได้ ทวั่ โลก
(International Baccalaureate) หรื อ VCE (Victorian Certificate
ที่ Carey เรายินดีต้อนรับนักเรี ยนนานาชาติอย่างอบอุน่ จากทุกส่วนของ
of Education) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูม
่ หาวิทยาลัย นักเรี ยนทุกคน
โลก เช่น เวียดนาม จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ และไทย ประชากรนักเรี ยนที่ จะได้ ส�ำรวจจุดแข็งทางวิชาการของตัวเองเพื่อพัฒนาไปสูศ่ กั ยภาพสูงสุดของ
หลากหลายของเราประกอบด้ วยนักเรี ยนจากกว่า 30 ประเทศ
ตน รวมทังส่
้ งเสริ มความสนใจและความสามารถส่วนบุคคล
องค์ประกอบหลักทางการศึกษาของ Carey มีสามประการ นัน่ ก็คือ:
วิชาการที่ครอบคลุม กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่หลากหลาย และการดูแล
แนะแนวและโครงการความเป็ นอยูท่ ี่ดี สวัสดิการของนักเรี ยนของเราเป็ น
เรื่ องส�ำคัญที่สดุ นักเรี ยนนานาชาติของเราจะได้ รับการสนับสนุนจากรองผู้
อ�ำนวยการฝ่ ายมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ประสานงานเชี่ยวชาญพิเศษด้ าน
โฮมสเตย์ กลุม่ ผู้ปกครอง และสมาคมนักเรี ยน (CLOSA)

Carey ตัง้ อยู่ท่ ไี หน?
กรุงเมลเบิร์นเป็ นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรี ยและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ เป็ น
อันดับสองในประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์นมีประชากรเกือบ 4.7 ล้ านคน
เป็ นเมืองที่มีความปลอดภัย สะอาด และเป็ นมิตร เป็ นบ้ านของชุมชนผู้ย้าย
ถิ่นฐานและผู้มาเยือนจากทุกส่วนของโลก รวมทังนั
้ กเรี ยนนานาชาติจ�ำนวน
มากที่ศกึ ษาอยูใ่ นโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยต่างๆ

ผลงานด้ านวิชาการ
ในปี 2017 นักเรี ยนของ Carey ประสบความส�ำเร็ จอย่างยอดเยี่ยมดังนี ้:
•
•
•

21% ของอันดับ ATAR สูงกว่า 95

63.5% ของอันดับ ATAR ทังหมดได้
้
80 หรื อสูงกว่า

25.8% ของคะแนนการเรี ยนทังหมด
้
(เทียบเท่า VCE และ IB)

ได้ 40 หรื อสูงกว่า

ที่พกั – โฮมสเตย์
ที่ Carey สวัสดิการของนักเรี ยนทุกคนของเราคือเรื่ องส�ำคัญที่สดุ ส�ำหรับ
เรา นักเรี ยนนานาชาติที่ไม่ได้ อาศัยอยูก่ บั พ่อหรื อแม่นนจะต้
ั ้ องมีบ้านและ
ผู้ปกครองที่ผา่ นการอนุมตั จิ ากโรงเรี ยน นอกจากนี ้ Carey ยังก�ำหนดว่า
นักเรี ยนนานาชาติจะต้ องอาศัยอยูก่ บั ญาติหรื อบ้ านโฮมสเตย์กบั ครอบครัว
ที่ผา่ นการรับรองจากทางโรงเรี ยน
โฮมสเตย์หมายถึงที่พกั เต็มรูปแบบที่ให้ บริ การโดยครอบครัวที่ผา่ นการ
รับรองจาก Carey โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก�ำหนด ค่า
ธรรมเนียมนี ้จะครอบคลุมถึงค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการจัดเตรี ยม
บ้ านโฮมสเตย์

หลายอย่างตลอดทังปี
้ เพื่อพ่อแม่ของนักเรี ยน หัวหน้ านักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายสองคนจะมีหน้ าที่ความรับผิดชอบเฉพาะในการจัด
กิจกรรมของ CLOSA และจะตรวจสอบว่านักเรี ยนจะมีที่ปรึกษาเสมอถ้ า
พวกเขาต้ องการความช่วยเหลือหรื อค�ำแนะน�ำ

ค่ าเล่ าเรี ยนปี

ชันปี
้ ที่ 10 $35,770
ชันปี
้ ที่ 11 $36,776
ชันปี
้ ที่ 12 $36,776

ท�ำไมถึงควรมาเรี ยนที่ Carey?

เจ้ าบ้ านโฮมสเตย์มีบทบาทส�ำคัญในการจัดหาบ้ านที่สนับสนุนและช่วย
เหลือแก่นกั เรี ยนนานาชาติ การอาศัยอยูใ่ นที่พกั แบบโฮมสเตย์นนจะ
ั้
ท�ำให้ นกั เรี ยนสามารถมีสว่ นร่วมกับชีวิตของครอบครัวและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาได้ รวมทังสร้
้ างความสัมพันธ์ระดับ
ท้ องถิ่นหรื อระหว่างประเทศได้ ระหว่างที่เรี ยนอยูท่ ี่ Carey

•

บริการช่ วยเหลือส�ำหรั บนักเรี ยนนานาชาติ

•

การใช้ ชีวิตห่างจากครอบครัวของท่านหรื อการปรับตัวเข้ าสูร่ ะบบโรงเรี ยน
ใหม่นนอาจเป็
ั้
นเรื่ องที่ท้าทายมาก Carey มีเครื อข่ายสนับสนุนที่เข้ มแข็ง
ส�ำหรับนักเรี ยนนานาชาติ เช่น พี่เลี ้ยงนักเรี ยน หัวหน้ าบ้ านพัก หัวหน้ าฝ่ าย
สวัสดิการนักเรี ยน ผู้ปกครอง และผู้จดั หาที่พกั โฮมสเตย์
นอกจากนี ้ ครูแนะแนวของ Carey ยังมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือ
นักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างช่วงเวลาที่ตงึ เครี ยดหรื ออ่อนไหว ครู
แนะแนวของเราทุกคนเป็ นนักจิตวิทยาวิชาชีพที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
และมีประสบการณ์สงู
สมาคมนักเรี ยนในประเทศและต่างประเทศของ Carey (CLOSA) เป็ นก
ลุม่ ที่บริ หารงานโดยนักเรี ยนที่ตระหนักถึงความจ�ำเป็ นที่จะต้ องได้ รับความ
ช่วยเหลือของนักเรี ยนนานาชาติและพ่อแม่ของนักเรี ยนระหว่างช่วงปรับตัว
ที่ Carey สมาคม CLOSA จัดกิจกรรมสังคมและงานฉลองทางวัฒนธรรม

2018

•
•
•
•
•
•
•

ผลลัพธ์ ทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม

สภาพแวดล้ อมที่หว่ งใยและสนับสนุน
มีวิชาเรี ยนให้ เลือกมากมาย

มีทงหลั
ั ้ กสูตร VCE และ IB
คณาจารย์มีความทุม
่ เท

มีกิจกรรมเสริ มหลักสูตรมากมายให้ เลือก

บริ เวณโรงเรี ยนงดงามและตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั ใจกลางกรุงเมลเบิร์น
การขนส่งสาธารณะแสนสะดวก

มีการเตรี ยมที่พก
ั โฮมสเตย์ของครอบครัวชาวออสเตรเลียที่ผา่ นการ

รับรองของ Carey และตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั โรงเรี ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้จดั การฝ่ ายรับนักเรี ยน (Admissions Manager)
ที่อยูส่ �ำหรับติดต่อ:
349 Barkers Road, Kew Victoria 3101

โทรศัพท์:
อีเมล:
เว็บไซต์:

โรงเรี ยนสหศึกษาอิสระ

+61 3 9816 1242
admissions@carey.com.au
www.carey.com.au
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