Cơ Sở Vật Chất

Trường chúng tôi có các tòa nhà lịch sử và các cơ sở vật chất hiện đại
hỗ trợ việc học tập và cung cấp các địa điểm để các em làm việc, học
tập và vui chơi.
Một số đặc điểm của học sở Kew của chúng tôi

phòng tập dượt, phòng thu âm và dàn máy
thu âm

gồm có:
•

Trung tâm Khoa học, Thiết kế và Công nghệ
được xây dựng đặc biệt, có tám phòng thí
nghiệm

•

Trung tâm Học tập Đương đại Richard and
Elizabeth Tudor, có thư viện lớn và trung tâm
công nghệ trang bị đầy đủ cũng như các
phòng hội thảo và phòng họp

•

máy tính bảng cá nhân nối kết không dây vào
internet, mạng nội bộ và danh bạ thư viện

•

khoa Nghệ thuật với các phòng vẽ và đồ
họa chuyên dụng, phòng in ấn, phòng tối và
phòng trưng bày nghệ thuật để triển lãm

•

Trường Âm nhạc có các phòng dạy riêng và
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•

khu phức hợp thể thao tại học sở, có sân
bóng rổ và sân đa dụng, phòng tập thể dục
dụng cụ (gym) đầy đủ tiện nghi và phòng tập
tạ, cũng như sân thể thao (ở ngoài học sở) với
các tiện nghi dành riêng cho quần vợt, bóng
đá, bóng bầu dục (rugby), bóng đá, khúc côn
cầu và cricket

•

hồ bơi nước ấm dài 25 mét

•

căng-tin bán các món ăn nóng và lạnh và đồ
uống cho bữa ăn sơ buổi sáng và bữa trưa

•

phòng sinh hoạt chung cho học sinh Lớp 12,
nơi các em có thể giao lưu với các bạn cùng
lớp trong môi trường thoải mái, thân thiện

