
Chào mừng bạn đến với Trường Trung Học Waitakere 
Chúng tôi có lịch sử lâu dài và tự hào về việc giáo dục 
Học Sinh Quốc Tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Việc chọn gia đình homestay của chúng tôi và 

với dịch vụ chăm sóc mục vụ chất lượng cao và 

đội ngũ cố vấn học tập tốt sẽ mang lại học sinh 

niềm hạnh phúc và thành công trong học tập. 

Gần đây, Văn Phòng Đánh Giá Giáo Dục New Zealand đã khẳng 
định “Trường Trung Học Waitakere có hệ thống cấp cao để duy 
trì chất lượng đào tạo và chăm sóc mục vụ dành cho học sinh 
quốc tế. Quá trình để đạt thành tích này được giám sát chặt 
chẽ và các lựa chọn khóa học của học sinh sẽ tiếp tục được cá 
nhân hóa và xem xét cẩn thận. Học sinh được hòa nhập tốt vào 
những trải nghiệm văn hóa, cộng đồng và giáo dục của trường.”

Hành trình của bạn khởi đầu ở 
Trường Trung Học Waitakere



Trường Trung Học Waitakere là một trường đa văn hóa, đồng 
giáo dục thành công với khoảng 1300 học sinh nằm ở Tây 
Auckland, New Zealand xinh đẹp.
Trường chỉ cách ga xe lửa năm phút đi bộ nên rất thuận tiện 
để đi đến Thành phố Auckland. Ngoài ra học sinh còn có thể 
dễ dàng tiếp cận các hoạt động cộng đồng, hoạt động thể thao 
và giải trí, công viên, thư viện, giải trí, trung tâm kinh doanh và 
giao thông. Các bãi biển ngoạn mục và các khu vực thiên nhiên 
hoang dã đều ở gần đó.

Gần đây, Trường Trung Học Waitakere tự hào là trường được 
Thủ Tướng trao tặng Giải Thưởng danh giá về Sự xuất sắc 
trong Giảng dạy và Học tập và cũng là trường vào chung kết 
cho Sự xuất sắc trong Lãnh đạo. Giành được giải thưởng được 
công nhận trên toàn quốc này là vinh dự lớn và là lời khen 
ngợi cho sự cống hiến của các giáo viên và nhân viên của 
Trường. 

Phương châm của chúng tôi ‘Thành tích cho 
Tất cả’ thể hiện sự cống hiến của Trường 
trong việc hỗ trợ tất cả học sinh nhận ra 
tiềm năng của mình.

Trong ảnh là Hiệu trưởng và nhân viên cấp cao nhận 
giải thưởng từ Thủ Tướng New Zealand.

Học Tập Trọn Đời



Cơ sở vật chất
Trường có khuôn viên và khu vườn rộng lớn bao quanh các tòa nhà 
hiện đại, bao gồm khu tổ hợp khoa học rộng lớn, thư viện rộng rãi, 
phòng thể dục, phòng âm nhạc và kịch, trung tâm nghệ thuật, thiết 
kế và nhiếp ảnh, điện toán, thiết kế sản phẩm, thực phẩm, thời 
trang, xưởng kỹ thuật ô tô và kỹ thuật mộc, giảng đường, sân thể 
thao và các lớp học được trang bị đầy đủ tiện nghi.

Khóa học
Có đầy đủ các khóa học về Toán, Khoa Học Xã Hội, Khoa học, Nghệ 
thuật, Thiết kế, Âm nhạc, Kinh doanh, Máy tính, Công nghệ, và 
Ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho học sinh quốc tế. Các khóa học 
này hướng đến các kỳ thi quốc gia và chuẩn bị cho việc học ở các 
trường đại học của New Zealand và nước ngoài. Trường Trung Học 
Waitakere có quan hệ với Đại Học Auckland, Đại Học AUT, Đại Học 
Massey, Unitec, Đại Học Waikato, Đại Học Victoria và Đại Học Otago. 
Sinh viên quốc tế của chúng tôi tốt nghiệp nhiều ngành nghề khác 
nhau, bao gồm hàng không, quản lý khách sạn và kỹ thuật.

Chúng tôi vô cùng tự hào khi danh 
hiệu Dux Litterarum (Danh Hiệu Học 
Tập Hàng Đầu) gần đây được trao 
tặng cho Diana Thilay, một Học Sinh 
Quốc Tế đến từ Campuchia. Diana đã 
tích cực tham gia mọi hoạt động của 
nhà trường và là học sinh cực kỳ tập 
trung, rất xứng đáng với giải thưởng 
danh giá này.

Diana đã vào Đại Học Auckland để 
học Kinh Doanh và Giáo Dục

Học Tập Xuất Sắc



Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đến 
international@waitakerecollege.school.nz 

Waitakere College
42 Rathgar Road, PO Box 21144, 
Henderson, Auckland 0650, New Zealand
Điện thoại +64 9 838 6097
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Môi Trường Chăm Sóc

Hoạt động ngoại khóa
Nhiều học sinh, bao gồm học sinh quốc tế, luôn đạt thành 
tích cao khi tham gia chơi các môn thể thao, (bóng bầu dục, 
bóng đá, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng quần, bóng rổ, bóng 
chuyền, bơi lội, đấu vật, thể dục dụng cụ, cricket, khúc côn cầu, 
điền kinh, v.v.) Trường nổi tiếng nhờ các hoạt động trình diễn 
âm nhạc, nghệ thuật, và văn hóa.

Cùng với các cơ hội thể thao và văn hóa, Trường còn lập ra câu 
lạc bộ bài tập về nhà miễn phí hoạt động hai lần một tuần sau 
giờ học.

Hỗ trợ và Lưu trú
Học sinh ‘Kiwi Buddies’ sẽ giúp học sinh mới thích nghi với cuộc 
sống ở trường và New Zealand. Các gia đình cho lưu trú đạt 
chất lượng, thân thiện được Nhà trường sắp xếp và giám sát để 
đem lại dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ với lòng hiếu khách tuyệt vời. 
Gia đình lưu trú được theo dõi thông qua liên lạc thường xuyên 
với Phòng Quốc Tế, các lượt thăm nhà và phỏng vấn sinh viên. 
Có nhiều gia đình lưu trú gần trường, học sinh có thể đi bộ đến 
trường khi ở tại các gia đình này.

Trường có đội ngũ y tá trường học, bác sĩ, cố vấn viên, cố vấn 
nghề nghiệp và hỗ trợ học tập. 

Hỗ trợ tiếng Anh
Học sinh với khả năng tiếng Anh khác nhau, từ trình độ sơ cấp 
đến nâng cao, đều có thể tham gia. Việc đánh giá và lập kế 
hoạch khóa học cá nhân được tiến hành khi nhập học và quá 
trình học của học sinh được theo dõi chặt chẽ trong suốt thời 
gian học tại Trường. Có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm 
đảm nhiệm việc hỗ trợ ngôn ngữ và học phí để đáp ứng nhu 
cầu của mỗi học sinh.

Câu lạc bộ đàm thoại tiếng Anh hoạt động mỗi tuần một lần 
vào giờ ăn trưa, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đàm thoại.

Nỗ lực hết mình.
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