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    CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
•  Trường thành lập từ năm 1883 và có bề dày thành tích cao trong 
tất cả các môn học. Vì vậy, trường là lựa chọn lý tưởng cho những 
học sinh mạnh về học thuật.

   CƠ SỞ VẬT CHẤT
•  Cơ sở hiện đại nằm ngay trung tâm thủ đô Wellington. 

   
   CHỖ Ở
•  Ở trọ cùng với gia đình người bản xứ  hoặc với người thân.
•  Chi phí ở homestay là 290 NZD/tuần (năm 2019).

   HỖ TRỢ DÀNH CHO HỌC SINH QUỐC TẾ
•  Đội ngũ giàu kinh nghiệm với 7 nhân viên bao quát các hoạt 
động từ hỗ trợ tiếng Anh, lập kế hoạch học tập, sắp xếp các 
môn học, chăm sóc  và hỗ trợ chỗ ở cho học sinh quốc tế.
•   Chương trình hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh quốc tế 
(ESOL): Hỗ trợ học sinh quốc tế về tiếng Anh, Văn học Anh và ở
một số môn  khác như Thương mại và Khoa học.

   CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
•  Trường có các đội hợp xướng và dàn nhạc, các nhóm văn hóa, 
nhóm sản xuất kịch, và trên 100 đội thể thao.
•   Học sinh còn có cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo, các cơ hội 
học tập ngoài trời. 

1450

Tổng Số Học Sinh

65

Tổng Số 
Học Sinh Quốc Tế

WELLINGTON GIRLS' COLLEGE

NCEA

Chương Trình 
Đào Tạo

15.000
NZD

Học Phí
2019

Thông tin liên lạc
Maria Walker
maria.walker@wgc.school.nz
www.wgc.school.nz

“Khi học tại New Zealand, em được 
khuyến khích tự do suy nghĩ và luôn 
nhận được sự ủng hộ từ các giáo 
viên để phát huy tốt nhất khả năng 
của mình. Em đã trở nên tự tin hơn 
trong học tập thông qua trao đổi và 
làm việc nhóm, bạn bè luôn hỗ trợ 
em, vì vậy em có thể trình bày quan 
điểm của mình. Con người New 
Zealand rất thân thiện, các thầy cô, 
bạn bè và gia đình chủ nhà của em 
luôn giúp đỡ em, do vậy em cảm 
thấy rất hạnh phúc khi ở đây.”

Rose Do
Lớp 10

Trường
Nữ sinh
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    CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
•  Là trường Trung học Công giáo hiện đại dành cho cả nam và 
nữ sinh, nơi giúp học sinh đạt được các kết quả học tập xuất sắc. 
•  Các giá trị cốt lõi của trường bao gồm tôn trọng, phục vụ, công 
bằng và chân thật.

   CƠ SỞ VẬT CHẤT
•  Phòng học hiện đại, rộng rãi.
•  Khu khoa học gồm các phòng thí nghiệm chuyên biệt.
•  Khu âm nhạc với các phòng tập riêng biệt cùng trang thiết bị 
hiện đại phục vụ cho việc soạn nhạc và hội trường lớn.
•  Phòng gym có kích cỡ tiêu chuẩn, phòng thể hình, sân quần 
vợt và sân bóng lưới.
•  Vị trí của trường ở gần hồ bơi và sân gôn của địa phương.

   CHỖ Ở
•  Ở trọ cùng với gia đình người bản xứ (homestay), chi phí 260 
NZD/tuần (năm học 2019).

   HỖ TRỢ DÀNH CHO HỌC SINH QUỐC TẾ
•  Bộ phận Quốc tế gồm có: Giám đốc phụ trách học sinh quốc 
tế, Điều phối viên phụ trách Chỗ ở, tất cả đều nhiệt tình trong 
việc giúp đỡ học sinh quốc tế.
•  Chương trình hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh quốc tế 
(ESOL): Từ lớp 7 đến lớp 13 được thiết kế linh hoạt. Học sinh được 
học trong các lớp có sỉ số thấp, nhờ vậy học sinh nhận được sự 
quan tâm cần thiết để đáp ứng các nhu cầu ngôn ngữ của từng 
cá nhân. Các bạn cũng có thể yêu cầu trường cung cấp thêm các 
hỗ trợ về mặt ngôn ngữ và tổ chức ôn thi IELTS/TOEIC/TOEFL.

   CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
•   Trường mang đến nhiều cơ hội để học sinh có thể trải nghiệm 
các hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó, trường cũng cung cấp 
các hoạt động nghệ thuật và văn hóa.

Trường cho cả 
Nam và Nữ sinh

  830

Tổng Số Học Sinh

34

Tổng Số 
Học Sinh Quốc Tế

KAVANAGH COLLEGE

NCEA

Chương Trình 
Đào Tạo

13.500
NZD

Học Phí
2019

Thông tin liên lạc
Vicki Cullen
cullenvm@kavanagh.school.nz
www.kavanagh.school.nz

“Ngay ở trên lớp chúng em đã hiểu 
rõ những điều thầy cô giảng vì lớp 
học có sỉ số khá nhỏ, giáo viên và 
học sinh có thể dễ dàng tương tác 
với nhau. Gia đình chủ nhà và bạn bè 
của em luôn khiến em vui vẻ, điều 
đó khiến cho cuộc sống của em ở 
New Zealand trở nên thật sự dễ chịu.”

 

Baiyok ARUNYA
Lớp 13
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