Trường Trung Học Rangiora - Tự hào về quá khứ : Cùng hướng về tương lai
Trường Trung Học Rangiora được thành lập vào năm 1884. Trường có trên 125 năm truyền thống với thành
tích xuất sắc trong cả hai lãnh vực giáo dục và thể dục thể thao. Trường Rangiora là một trường công lập
dạy dành cho cả nam lẫn nữ, gồm có 1700 học sinh. Trường cách trung tâm thành phố 30 phút và tọa lạc
trong một khuôn viên với nhiều cây xanh tương tự như một công viên. Khuôn viên trường có diện tích là 49
héc-ta, gồm nhiều phòng học với cơ sở vật chất hiện đại và các cơ sở thể thao xuất sắc (bao gồm một bể bơi
ngoài trời).
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo trung học – từ lớp 9 tới lớp 13.
Các môn học
Nhà trường cung cấp các môn học đa dạng, bao gồm tiếng Anh, ngoại ngữ, toán, các môn khoa học, công
nghệ, thổ nhưỡng học, các môn học nghiên cứu về ngựa, mỹ thuật, kỹ thuật ô-tô, tin học và xử lý thông tin.
Tất cả các môn học đều được Cục kiểm định New Zealand công nhận. Bằng được cấp tại mức 1, 2, và 3
theo cơ chế Cấp Chứng chỉ Quốc Gia của New Zealand.
Giáo dục cưỡi ngựa và các môn thể thao mạo hiểm
Học sinh có cơ hội được sống với các gia đình ở nông thôn và theo học các lớp học cưỡi ngựa tại trường.
Các em cũng có thể tham gia các hoạt động ngoài trời trong suốt năm học.
Trường học cung cấp
Giáo dục chất lượng cao với các giáo viên được đào tạo tốt
Một vị trí ở nông thôn nhưng lại gần các lợi thế của thành phố
Một môi trường an toàn với điều kiện học tập tốt
Gần các nơi trượt tuyết, cưỡi ngựa, và các hoạt động ngoài trời khác
Cách Sân bay quốc tế Christchurch 30 phút
Các môn học đa dạng cho học sinh chọn lựa
Khuôn viên lớn với cơ sở vật chất hiện đại
Ba nhà thi đấu, cùng với sân chơi bóng squash, phòng cử tạ và phòng tập aerobics
Cơ sở cưỡi ngựa
Nông trại trong nhà trường
Hỗ trợ tiếng Anh
Các học sinh quốc tế có thể được học thêm tiêng Anh 4-8 tiếng đồng hồ mỗi tuần để tăng cường kỹ năng
ngôn ngữ và tiếp thu các kỹ năng cần thiết để học các môn học khác.
Hoạt động ngoại khóa
Sân vận động lớn cho bóng rổ và các môn thể thao trong nhà khác,
Âm nhạc, múa và kịch, Tranh luận, Kỹ năng cứu người.
Thể thao mùa đông – Bóng bầu dục, chơi bóng squash, bóng đá, bóng lưới, khúc côn cầu, đánh gôn, chèo
thuyền.
Thể thao mùa hè –bơi lội, bóng chuyền, canoe polo, tennis, softball, cricket, điền kinh
Cư trú
Học sinh ở cùng các gia đình dân. Tất cả các gia đình này đều đã được nhà trường chọn lọc và đánh giá cẩn
thận.

