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Năm học tại New Zealand

Học sinh nói gì

Trường Nữ Sinh Wellington có đội ngũ nhân viên
quốc tế giàu kinh nghiệm biết rõ các chương trình
học thuật và Anh ngữ, đồng thời cũng luôn quan
tâm chăm sóc các em ở trường và tại các gia đình
người bản xứ. Ngôi nhà Quốc tế của chúng tôi
nằm ở trung tâm của khuôn viên và là “ngôi nhà
chung” cho các sinh viên quốc tế. Tại đây bạn có
thể gặp gỡ bạn bè, ăn trưa, trò chuyện với đội ngũ
nhân viên quốc tế của chúng tôi, học thêm tiếng
Anh, sử dụng mạng Wifi và máy tính của trường
lúc nào cũng có sẵn phục vụ cho việc làm bài tập
về nhà mỗi cuối ngày. Giám đốc phụ trách Quốc tế
của chúng tôi cũng thường xuyên đến thăm Việt
Nam mỗi năm.

Năm học bắt đầu vào tháng 01 và kết thúc vào
đầu tháng 12. Có bốn học kỳ kéo dài mười tuần/
học kỳ cộng với hai tuần nghỉ giữa kỳ. Kỳ nghỉ hè
là vào tháng 12 và tháng 01, trong suốt thời gian
này học sinh sẽ về thăm gia đình mình.
Học kỳ 2 	tháng 5 – tháng 7

Em rất thích khoảng thời gian học tập tại
Wellington Girls’ College. Trường không
những cho em cơ hội trau dồi kiến thức
mà còn được tiếp xúc với nhiều nền văn
hoá khác nhau. Em đã nhận được nhiều
sự giúp đỡ từ nhiều giáo viên ở trường
trong những năm đầu bỡ ngỡ tại NZ.
Trường là một bước đệm cho em thành
công ở môi trường đại học.

Học kỳ 3 tháng 7 – tháng 9

Sarah Bui, University of Victoria

Học phí và chi phí
Hướng dẫn về học phí hàng năm, chi phí tại
trường (đồng phục, sách vở, hoạt động), bảo hiểm
sức khỏe và chi phí sinh hoạt:
Khoảng NZ$30.000 mỗi năm

Học kỳ 1 cuối tháng 01 – tháng 4

Học kỳ 4 	tháng 10 đến tháng 12 cùng các kỳ thi
NCEA từ giữa tháng 11 đối với học sinh
11, 12, và 13 tuổi

Nhiệt huyết
Cơ hội
Năng động

Thông tin liên hệ
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Bà Heather Twigg,
Giám đốc chương trình Quốc tế
Email: Heather.twigg@wgc.school.nz
Điện thoại +64 21 425531

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc với
Trường Đại Học.

Kiêu hãnh

Wellington Girls’ College, Pipitea Street,
Thorndon, Wellington, New Zealand
Điện thoại +64 4 472 5743

www.wgc.school.nz

Em nghĩ trường WGC là một trong những
trường tốt nhất ở Wellington, tại đó các
giáo viên và bạn bè rất thân thiện và
nhiệt tình. Cơ sở vật chất cũng hiện đại,
trường có nhiều môn học thú vị và bổ ích.
Em rất là vui khi được học ở đây.
Quynh Phan Year 9
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Nền Giáo dục chất lượng cho Nữ sinh ngay tại Trung tâm Thủ đô New Zealand

Nhân Viên Phòng Quốc Tế của
Trường Wellington Girls’ College

Hãy tận dụng cơ hội này để theo học tại một trong những trường
trung học hàng đầu của New Zealand tọa lạc tại vị trí lý tưởng ở
trung tâm thành phố Wellington.
Chúng tôi mong muốn các bạn cân nhắc những
lợi thế khi theo học tại trường nữ sinh mang tính
học thuật cao này và đạt được thành công cùng với
những lợi ích khi sống trong thành phố thủ đô luôn
an toàn đang chào đón các bạn.

Mô tả về trường
Trường Nữ Sinh Wellington (WGC) được
thành lập vào năm 1883 và có truyền
thống thành công lâu đời trong đào
tạo, nổi tiếng tại New Zealand và cả ở
nước ngoài. Trường học với cơ sở vật
chất hiện đại và chương trình giảng dạy
vượt trội góp phần đưa đến kết quả học
tập cao và ổn định đạt chuẩn quốc gia,
cấp các suất học bổng, đạt được thành
công trong lĩnh vực văn hóa và thể thao
với đông đảo học sinh hào hứng tham
gia và tạo động lực trong mọi lĩnh vực
của đời sống học sinh.
Có 1400 học sinh đang theo học tại Trường Nữ Sinh
Wellington trong độ tuổi từ 9 đến 13 với số lượng
ghi danh theo học tại đây là 74% học sinh NZ & Châu
Âu, 15% từ Châu Á, 11% là học sinh người thổ dân
Maori và vùng Pô-li-nê-di. Hiện chúng tôi đang lập
danh sách dự bị cho học sinh người NZ nhưng đồng
thời chúng tôi vẫn dành 60 suất học mỗi năm cho
học sinh đến từ các nước – kể cả các nữ sinh trong độ
tuổi 2 đến 10 đến từ Việt Nam. Yêu cầu đối với độ tuổi
tối thiểu là 14. Trường Nữ Sinh Wellington giảng dạy
và cấp bằng đạt chuẩn quốc gia NZ, NCEA (Chứng
chỉ đạt chuẩn giáo dục quốc gia), và bằng cấp đầu
vào Đại học này được công nhận khắp nơi trên thế
giới. Trường Nữ Sinh Wellington chiếm 90 tỉ lệ thi đậu
đại học mỗi năm. Những học sinh nào muốn thi vào
đại học cần phải lên kế hoạch học tập trong 3 năm ở
bậc trung học (NCEA cấp độ 1, 2 và 3) và sẽ bắt đầu
năm học mới ở New Zealand vào cuối tháng 01. Hiện
nay, trường cũng đang đưa ra một số suất ghi danh
hạn chế khi học sinh muốn bắt đầu năm học vào thời
gian khác của năm. Học sinh nào muốn bắt đầu năm
học vào tháng Bảy hoặc học dưới 3 năm thì cần phải
có trình độ thật vững vàng và kỹ năng tiếng Anh nổi
trội để kiếm một suất học tại đây.

Trường WGC có một tập thể nhân viên
giàu kinh nghiệm, phụ trách các chương
trình tiếng Anh; bố trí nhà trọ và sinh
hoạt; giúp lập kế hoạch học tập và các
kế hoạch bậc đại học; dịch vụ chăm sóc
học sinh tại trường và nhà trọ bảy ngày
mỗi tuần.

Các khóa học
Khi đến học tại Wellington, bạn sẽ phải bước vào một
kỳ thi đánh giá khả năng tiếng Anh tại trường chúng
tôi và cần phải luôn nhớ lên kế hoạch lựa chọn ngành
học và khóa học phù hợp tại đây cùng với các mục
tiêu sắp tới và chuẩn bị cho kỳ thi vào Đại học. Tiếng
Anh là một phần không thể thiếu trong chương trình
học mỗi ngày và được giảng dạy ở mọi cấp độ. Các
lớp học có sỉ số thấp và do các giáo viên có đủ trình
độ chuyên môn giảng dạy môn tiếng Anh và Văn
chương Anh. Tất cả các môn học khác sẽ được giảng
dạy trên lớp theo lịch cùng với các học sinh New
Zealand với tối đa 30 em trong một lớp và ít hơn đối
với những môn học cao cấp khác. Mỗi ngày có 6 lớp
học bắt đầu từ 8.40 sáng và kết thúc lúc 3.20 chiều.
Những học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 13 sẽ phải
học cả 6 môn.
Bạn có thể chọn trong một loạt các môn học và cơ
hội được lựa chọn khóa học mà bạn học giỏi, được
lựa chọn những môn học mà bạn thích, tất cả sẽ giúp
bạn đạt được các mục tiêu sắp tới mà bạn theo đuổi.
Các môn học được đưa ra gồm tiếng Anh, Toán học,
Giải tích, Xác suất Thống kê, Khoa học, Hóa học, Vật
lý, Sinh học,Tài chánh Kế toán, Kinh tế học, Truyền
thông, Nghệ thuật hội họa hoặc điêu khắc, Thiết kế
và Công nghệ Số hóa, Vật liệu Thiết kế, Nhiếp ảnh,
tiếng Pháp, tiếng Hoa, Địa lý, Lịch sử, Tâm lý học, Kịch
nghệ, Khiêu vũ, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, v.v. và
còn nhiều môn học khác nữa. Chi tiết cụ thể về các
môn học hiện đang có ở mục ‘Curriculum’ (Chương
trình học) trên trang web www.wgc.school.nz. WGC
cũng cung cấp Cổng Thông Tin Điện Tử cho Phụ
huynh truy cập trực tuyến để biết thông tin trực tiếp
về con em mình như chuyên cần, thời khóa biểu, kết
quả học tập, nhận xét của giáo viên – vào bất kỳ thời
gian nào trong ngày và ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Trường Nữ Sinh Wellington cách không
xa trung tâm thành phố Wellington.
Trường Nữ Sinh Wellington chỉ cách tuyến xe lửa và
trung tâm xe buýt khoảng ba phút đi bộ dễ dàng,
cách các cửa hiệu và nhà hàng khoảng năm phút
đi bộ, cách bờ biển và khu bến tàu tuyệt đẹp của
thành phố Wellington chỉ khoảng mười phút. Trường
đại học của chúng tôi được đầu tư rất hiện đại với
hệ thống Wifi (hệ thống Mạng không dây) và ICT
(hệ thống Thông tin và Truyền thông) ở khắp nơi,

Học sinh nói gì

một sân thi đấu thể thao, hai phòng tập thể dục,
vô số phòng học chuyên môn và nhiều phòng thí
nghiệm, một thư viện với 30.000 đầu sách cộng với
nhiều sách điện tử và còn nhiều cơ sở vật chất hiện
đại khác. Khuôn viên trường được bố trí một cách
hiệu quả và gọn gàng nhằm tận dụng được những
nguồn tài nguyên phong phú của thành phố. Thành
phố Wellington có hệ thống giao thông công cộng
tốt nhất New Zealand cho chúng ta nhiều lựa chọn
về chỗ ở và tất cả học sinh của chúng tôi đều có thể
đi học bằng xe buýt và xe lửa mỗi ngày.
Muốn đi đến Wellington thật dễ dàng và việc đi lại
trong thành phố cũng vậy, cùng những con người
luôn thân thiện và ân cần niềm nở xung quanh bạn.

hề bị ô nhiễm. Wellington là một thành phố đầy sức
sống với những điểm du lịch của một thành phố lớn
trên quy mô diện tích của một thành phố khiêm tốn.
Cộng đồng người Việt năng động hiện cũng đang
sinh sống tại thành phố Wellington và các em học
sinh đang theo học tại Đại học Victoria, bên cạnh đó
các em học sinh trung học cũng thường xuyên tham
gia vào các lĩnh vực hoạt động của mình.

Chau, Year 12

Đời sống học sinh
Bên cạnh chương trình học của bạn thì bạn cũng có
cơ hội tham gia vào bất kỳ trong số nhiều câu lạc bộ,
hoạt động thể dục thể thao và giao lưu văn hóa diễn
ra tại trường. Chúng tôi có hai dàn hợp xướng, hai
dàn nhạc, một ban nhạc dành cho các buổi hòa nhạc,
hoạt động tranh luận, kịch nghệ, câu lạc bộ về kỹ

Wellington – thành phố thân thiện, ấn tượng và an toàn
Wellington cũng được mệnh danh là thành phố có
nền giáo dục thông minh, cái nôi của Chính phủ, Đại
sứ quán, Bảo tàng Quốc gia Te Papa, Học viện vũ kịch
Quốc gia, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, ngành
điện ảnh của New Zealand. Thành phố còn mang
đến cho học sinh một loạt các lựa chọn bậc giáo
dục đại học vượt trội tại hai trường đại học – trong
đó Đại học Victoria được xếp hạng là đại học nghiên
cứu đứng hàng đầu tại NZ. Wellington là thành phố
văn hóa và đầy sáng tạo cùng với những con người
rất năng động trong các lĩnh vực nghệ thuật, kịch
nghệ, điện ảnh, thiết kế, và thể thao. Wellington
cũng là một nơi tuyệt vời để sinh sống và học hành
tại đây với vô số công viên và khu giải trí bên cạnh
một loạt những cửa hiệu và nhà hàng tại đây – tất cả
đều thuận tiện cho việc đi lại. Thời tiết mùa đông vẫn
mát mẻ (không có tuyết) và ấm vào mùa hè (không
nóng bức). Vào mùa xuân và mùa thu, thời tiết có thể
có nhiều gió nhưng vẫn đảm bảo môi trường không

WGC luôn mạng lại cho em hứng thú
trong học tập trong những năm học ở
trường. Trường có rất nhiều hoạt động
ngoại khoá xen giữa những tiết học và
em thấy điều này rất cần thiết cho học
sinh bọn em. Thầy cô ở trường rất cởi mở
và thân thiện nên em luôn dễ dàng giơ
tay phát biểu hay nói ra ý kiến của mình.
Em luôn cảm thấy thích thú và vui vẻ mỗi
ngày khi đi học.

thuật và điện ảnh, câu lạc bộ về môi trường, câu lạc
bộ quốc tế, lớp học âm nhạc đủ các thể loại, và hơn
100 đội thể thao, v.v. cùng nhiều hoạt động phù hợp
khác để lựa chọn.

Em có thể làm những điều mình thích khi
học tập ở trường Wellington Girls’ College.
Trường có nhiều hoạt động ngoại khóa
ngoài giờ học như tham gia thể thao
và tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật
phù hợp với sở thích của mỗi học sinh.
Wellington Girls’ College là môi trường
học tập tốt giúp học sinh phát triển các
kĩ năng và thực hiện niềm đam mê của
mình.
Vy, Year 11

Sinh sống với gia đình người bản xứ
Bạn sẽ sống cùng với gia đình người NZ khi tại đây
bạn sẽ có thể trải nghiệm phong cách sống và văn
hóa của người NZ. Bạn sẽ có phòng riêng của mình
và được chào đón như một thành viên của gia đình.
Tất cả các gia đình này sẽ được đội ngũ nhân viên
quốc tế của Trường Nữ Sinh Wellington chọn lọc kỹ
lưỡng và xác nhận, đồng thời cũng được sở Cảnh sát
NZ xem xét lý lịch chặt chẽ trước khi học sinh đến ở.
Nếu bạn có họ hàng hay bạn bè (người lớn) gần gũi
của gia đình đang sống tại Wellington, bạn có thể
đến sống cùng họ vì họ sẽ được xem là những người
Giám hộ được Chỉ định cho bạn. Tại đây chúng tôi
không có hình thức nhà tập thể cho học sinh.

“Em rất thích môi trường học tập ở
Wellington Girls’ College. Các thầy cô ở
trường luôn giúp đỡ em rất nhiều. Chính
nhờ sự giảng dạy của các thầy cô mà em
đã tiếp thu được bài học một cách dễ
dàng

An, Year 11

