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Giới thiệu về nhà trường 
Trinity Lutheran College là trường cao đẳng Cơ đốc giáo học 
chung hàng đầu, giảng dạy từ lớp mẫu giáo và Dự bị Tiểu học 
đến lớp 12 và một Trường Tú tài Quốc tế, tọa lạc tại hai cơ sở ở 
Ashmore thuộc Gold Coast, Queensland. 

Ở Trinity, các phụ huynh được đảm bảo về một ngôi trường 
với cam kết cung cấp dịch vụ giáo dục xuất sắc cho con cái 
họ, trong một môi trường nơi chúng tôi coi cá tính của từng 
học sinh và sự hợp tác cơ bản với phụ huynh là trung tâm của 
những việc chúng tôi làm. Tại Trinity, các phẩm chất suốt đời 
được nuôi dưỡng trong bối cảnh một chương trình giảng dạy 
toàn diện và cân bằng. Học sinh học trong một cộng đồng 
được dẫn dắt bởi các giá trị cốt lõi của cộng đồng, phục vụ, sự 
tôn trọng và sự xuất sắc cá nhân.

 y Một phương thức tiếp cận giáo dục bao hàm các giá trị Cơ 
đốc giáo cốt lõi của chúng ta 

 y  Học tập xuất sắc và kỳ vọng cao trong tất cả các khía cạnh 
của cuộc sống học đường 

 y  Phát triển tư duy thắc mắc và học hỏi như một quá trình 
suốt đời 

 y  Tinh thần hợp tác, làm việc đồng đội và phục vụ cho một 
thế giới thống nhất phụ thuộc lẫn nhau 

 y Hợp tác với gia đình và cộng đồng 
 y  Chăm sóc các mối quan hệ và tôn trọng lẫn nhau trong một 
văn hoá học đường lành mạnh 

 y  Phát triển sự tự tin lành mạnh, sức chịu đựng và tính tự phê 
bình cho hiện tại và tương lai 

Chúng tôi được đánh giá cao về 
 y Tập trung vào học tập với kết quả xuất sắc 
 yGiáo dục dựa trên giá trị, phục vụ nhu cầu 
của tất cả người học và các công dân  
toàn cầu 
 yMột ngôi trường nhỏ và chào đón với sự hỗ 
trợ mạnh mẽ cho học sinh quốc tế 

Địa điểm: Gold Coast 
641 Ashmore Road, Ashmore 4214

Liên kết: Giáo hội Luther Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12

Giới tính: Học chung Nội trú: Không

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Đã đăng ký CRICOS, lớp Dự bị Tiểu học–12
Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế – các năm cơ sở (PYP)
 Các chương trình chuyên môn/ưu tú bao gồm Velocitas 
dành cho các học sinh có thành tích học tập tốt, các 
chương trình lãnh đạo
CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Hỗ trợ chương trình Anh ngữ là Ngôn ngữ thứ hai và  
hướng nghiệp
Chương trình bài tập về nhà và gia sư nội bộ
Các chương trình ngoại khóa
Mục sư và hệ thống chăm sóc mục vụ tại trường
Kết nối với các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật
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Paul
Lớp 7–12 

Khi đến Úc lần đầu và bắt đầu học tại trường 
Trinity Lutheran College, em thực sự rất ngạc 
nhiên khi thấy mọi thứ đều bằng tiếng Anh !!!  
Đôi khi em cảm thấy lạc lõng vì không thể 
hiểu hết những gì mọi người đang nói với 
mình. Tuy nhiên, mọi người ở Trinity rất tốt 
bụng và đã giúp đỡ em. Bây giờ em đã chắc 
chắn 100% rằng em đã quyết định đúng khi 
đến du học ở trường này. Không còn nghi 
ngờ gì nữa, đây là sự lựa chọn tốt nhất và em 
đã thật may mắn khi trở thành một thành 
viên của cộng đồng Trinity.

Suki
Lớp 10–12 

Em đã rất lo lắng khi lần đầu tiên đến Trinity 
Lutheran College vì đó là một trải nghiệm 
hoàn toàn mới đối với em, nhưng Trinity đã 
dành cho em một sự chào đón nồng nhiệt 
và tất cả những trợ giúp mà em cần. Trinity 
cũng đã chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau khi 
tốt nghiệp của em. Đây là một trường rất đặc 
biệt và em cảm thấy rất vui khi được là học 
sinh của trường.


