St Paul là một trường học Anh Giáo cho cả nam lẫn nữ sinh trong vùng phía Bắc của thành phố Brisbane, tiểu bang
Queensland, Úc Đại Lợi.
Trường St Paul, với nhiều tiện nghi tuyệt hảo, tọa lạc trong một khuôn viên rộng rãi 50 mẫu tây và là địa điểm của bốn
trường:

Trường Quốc Tế: với các Lớp Anh Ngữ và Lớp Dự Bị vào Trung Học

Trường Tiểu Học: từ Lớp Vỡ Lòng tới Lớp 6

Trường Trung Học Cơ Sở: từ Lớp 7 tới Lớp 9

Trường Trung Học Phổ Thông: từ Lớp 10 tới Lớp 12
Trường St Paul với tiếng tăm và viễn ảnh lộng lẫy trên thế giới, đón nhận các học sinh từ Âu Châu, từ Á Châu và từ Nam
Mỹ. Cộng đồng trong trường của chúng tôi chào mừng tính cách đa dạng về văn hóa và thưởng thức những cơ hội mở
rộng mạng lưới bè bạn trên hoàn cầu. Hiện tại 8% trong số 1600 học sinh của trường là những học sinh ngoại quốc.
Trường Quốc Tế St Paul chuyên về các lớp Dự Bị vào Trung Học, các lớp Anh Ngữ và các lớp học qua các cuộc Du Lịch.
Trường này nổi tiếng trên thế giới về các lớp dạy Anh ngữ.

Chương Trình Dự Bị vào Trung Học
Chương Trình Dự Bị vào Trung Học (ELICOS) được giảng dạy trong khung cảnh của một trường trung học.
Trường Quốc Tế St Paul có một môi trường học hỏi sáng tạo và sống động mà đã mang đến những cơ hội được xếp đặt
ra để các học sinh quốc tế có thể làm chủ được cách diễn tả bằng lời nói và chữ viết của mình trong tiếng Anh, để giúp
cho đời sống cũng như sự học hỏi trong tương lai của các em và đồng thời giúp các em có được sự hiểu biết về văn hóa
và tập tục của người Úc.

Một môi trường của những sự thành đạt cá nhân và về học vấn

Với những tiện nghi và những nguồn tài năng tuyệt hảo

Một chương trình Dự Bị vào Trung Học (ELICOS) có phẩm chất được soạn thảo và giảng dạy bởi những giáo
chức dạy Anh Ngữ như là Sinh Ngữ thứ Hai (ESL) với sự hiểu biết và những kinh nghiệm về bậc trung học
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Trường có hàng loạt những dịch vụ giúp đỡ dành cho học sinh kể cả:

Chương trình chăm sóc về đời sống tâm linh

Chương Trình giúp tìm nhà trọ Homestay của trường với những gia đình chọn lọc kỹ lưỡng

Phụ giúp việc xin tiếp tục học sau Chương Trình Dự Bị vào Trung Học, kể cả một chương trình chuyển tiếp
dành cho các học sinh muốn vào các trường trung học chọn lọc

Cố vấn về đường hướng và các khóa học tiếp tục

Cố vấn nói chung

Phụ giúp với việc đăng ký bảo hiểm sức khoẻ và xin gia hạn chiếu khán

Đón tại phi cảng
Trường St Paul Quốc Tế là một trường học đã được Hệ Thống Chấp Nhận Trường Học ELT trên toàn quốc hoàn toàn
chấp nhận.

Trung Học
Các học sinh quốc tế, muốn được tốt nghiệp từ một trường trung học Úc, ghi danh tại trường St Paul để có kinh nghiệm
với một loạt những môn học và là một phần của những thành quả luôn luôn đạt được ở một tiêu chuẩn cao, cho phép
những học sinh này được chấp nhận vào các trường đại học ở Úc. Sự giúp đỡ về Anh ngữ được ghi vào thời khắc biểu
cho tất cả các học sinh quốc tế trong suốt thời gian các học sinh này học ở trường.
Du Học ở Ngoại Quốc
Trường St Paul rất hãnh diện khi có cả chương trình Du Học ở Ngoại Quốc trong các học kỳ 1, 2, 3 và 4. Các chương
trình này mang lại cho học sinh cái cơ hội hòa nhập vào với Trường St Paul và lấy các kinh nghiệm về Sinh ngữ, về Khoa
học, Sử ký, Nghệ thuật và các môn học khác của bậc trung học.
Các Khóa Du Học và Chương Trình Hè
(Cho những nhóm từ 6 tới 45 học sinh)
Vì chúng tôi biết rằng các nhu cầu của các học sinh đều khác nhau, chúng tôi đã chú tâm trong việc thiết kế các
chương trình học theo đúng với những nhu cầu của học sinh.
Trong khắp thành phố Brisbane và cả nước Úc có hàng loạt những sinh hoạt mà các học sinh quốc tế
có thể tham gia.
Trường St Paul có một số các khóa du học mà trong đó những học sinh nào muốn tham quan và có những kinh nghiệm
về đời sống ở Úc có thể vừa học các bài học vừa tham gia vào những sinh hoạt khác.

Chương Trình Học Hè
Trong những mùa nghỉ hè ở vùng Bắc Bán Cầu, học sinh có thể tới trường St Paul để học thêm về Anh ngữ và lấy những
kinh nghiệm về cuộc sống trong một môi trường nói tiếng Anh.
Một chương trình đặc biệt dành riêng cho mỗi học sinh trong những tháng Ba/Tư và tháng Năm và tiếp tục từ giữa tháng
Sáu tới cuối tháng Tám.

Chương Trình Giúp Tìm Chỗ ở Homestay
Học sinh quốc tế theo học tại trường St Paul mà không ở với cha mẹ hay với người đỡ đầu có thể ở trọ với những gia
đình dưới chương trình homestay được trường chấp nhận. Mục đích của Chương Trình Homestay của Trường St Paul là
để cung cấp cho các học sinh một chỗ ở và học thoải mái trong một gia đình với một gia đình nói tiếng Anh mà trong đó
học sinh có thể lấy các kinh nghiệm về lối sống của người Úc, có thể tập nghe và tập nói tiếng Anh trong khi chia xẻ
những quan điểm về những thú tiêu khiển và văn hóa, và cũng để khuyến khích các học sinh thành đạt được những kết
quả mỹ mãn trong việc học.
Trường St Paul ở gần những bãi biển và những trung tâm du lịch chính của vùng đông nam tiểu bang Queensland.

