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CƠ SỞ VẬT CHẤT
 Speirs Centre: rạp hát lớn nhằm phục vụ cho các mục đích nghệ thuật của trường với 368 chỗ ngồi, 1 sân diễn lớn, 2 phòng thay đồ,
phòng điều khiển âm thanh và ánh sang, khu vực vệ sinh, nhà bếp với đầy đủ dụng cụ, khu tập diễn cho cá nhân và tập thể, 2 phòng học
nhạc được trang bị đàn organ, phòng chứa dụng cụ âm nhạc,....
 Đại sảnh: với 1800 chỗ, sân khấu lớn, đầy đủ các thiết bị để phục vụ cho cho các buổi chào cờ hàng sáng của cả trường, hay các sự kiện
lớn khác như triển lãm, hội chợ, hoặc các cuộc thi và hoạt động trong nhà,...
 Hồ bơi trong nhà: có chiều dài tới 25m đạt tiêu chuẩn với đầy đủ các tiện nghi như phòng tập, phòng thay đồ,...
 14 phòng thí nghiệm cho từng các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như Sinh học, Vật lý, Hóa học, Điện tử và cả Thực vật học.
 4 workshop được trang bị đầy đủ các thiệt bị hiện đại cho các môn thủ công từ chế tác các đồ gỗ, kim loại đấy các môn về thiết kễ và xây
dựng.
 2 sân thể thao trong nhà được trang bị sàn gỗ, sân bóng rổ, phòng thay đồ,...
 Khu vực tập gym với đầy đủ các thiết bị phục vụ cho các bài tập khác nhau (cardio,
thể hình,...)
 NZCT Cricket Centre: sân tập cricket đầu tiên ở trong nhà của New Zealand, được điều hòa khí hậu, trồng cỏ tự nhiên và có nhiều thiết
bị tập luyện hiện đại.
 6 phòng máy tính nhằm phục vụ các mục đích học tập và nghiên cứu; và một hệ thống máy tính được kết nối trong toàn trường.
 Thư viện với đầy đủ tiện nghi: 26 máy tính và 16 Chromebooks nhằm giúp học sinh trong học tập và nghiên cứu; hơn 15 500 đầu sách
với khoảng 20 000 ẩn bản; gần 650 đĩa phim các loại; đầy đủ các thiết bị in ấn, máy chiếu,...
 Ký túc xá cho học sinh với hơn 180 giường ngủ cho học sinh, 2 phòng tập gym, phòng ăn, phòng sinh hoạt, khu vực sinh hoạt ngoài trơi và
cả phòng họp
 Hệ thống sân thể thao: 1 sân rugby, 2 sân tập ngoài trời, khán đài có mái che, khu vực thay đồ, chuẩn bị; 8 sân tập tennis, 2 sân tập
bóng rổ ngoài trời, khu vực tập cricket, 2 sân hockey nhân tạo, 2 sân bóng chuyền trong nhà, sân cầu lông, khu vực tập bơi thuyền,...
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