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Tại sao chọn trường trung học nữ sinh Wellington?

“Cho con chim đôi cánh, để nó bay, để nó bay vút lên” 
Mā te kahukura ka rere te manu, ka rere runga rawa

Trường trung học nữ sinh Wellington là trường đào tạo nữ sinh với số lượng 1450 học sinh trong đó có 60 học sinh quốc tế đến 
từ nhiều quốc gia khác nhau. Nằm ở trung tâm của Wellington, ngôi trường đã đào tạo ra thế hệ phụ nữ trẻ từ năm 1883 với 
truyền thống học tập và thể thao tuyệt vời.

• Các nữ sinh của chúng tôi đạt được kết quả thi cao nhất 
với tỷ lệ đỗ 90% cho tuyển sinh Đại học New Zealand. 

Level 1 2 3
2015 96% 98% 95%
2016 95% 97% 98%
2017 96% 97% 95%
2018 93% 96% 97%

 Rất nhiều nữ sinh đạt được các cấp độ cao là Bằng khen và 
Xuất sắc trong NCEA.

 https://wgc.school.nz/our-school/school-performance/

• Trường trung học nữ sinh Wellington nằm ở vị trí tuyệt 
vời của trung tâm thành phố. Chỉ mất năm phút đi bộ 
đến trạm xe lửa và xe buýt, các tòa nhà của chính phủ New 
Zealand bao gồm Beehive, nhiều đại sứ quán, bờ sông, các 
tuyến phố mua sắm hàng đầu và nhiều quán cà phê. Thật 
thuận tiện cho bạn đến trường và dễ dàng cho giáo viên 
lên thiết kế những bài học thú vị bên ngoài lớp học.

• Trường trung học nữ sinh Wellington là trường nữ 
sinh cóchỉ số Decile 10 duy nhất ở New Zealand. 
[Decile index assesses the socio-economic background of 
a school’s parents. In general, the higher the index (10 is 
the highest), the more conditions parents have, economic 
knowledge and interest in children] Điều này được thể hiện 
ở sự nhiệt tình và động lực cao, cả trong lớp và trong tất cả 
các khía cạnh của đời sống học đường, như thể thao, các 
nhóm văn hóa, lãnh đạo và tình nguyện.

• Chúng tôi có một đội ngũ bảy người để giúp học sinh 
quốc tế. Nhóm này bao gồm hai giáo viên dạy tiếng Anh, 
một Quản lý Homestay và một Người Hỗ trợ. Chúng tôi có 
trụ sở tại Nhà Quốc Tế (International House) với các trang 
thiết bị dành riêng cho học sinh. Ngoài ra, còn có một cố 
vấn nghề nghiệp dành thời gian mỗi tuần với các học sinh 

quốc tế giúp họ phát triển nguyện vọng nghề nghiệp, vạch 
ra lộ trình học tập, đăng ký nguyện vọng và xin học bổng 
đại học.

• Trường trung học nữ sinh Wellington tập trung mạnh 
mẽ vào Sức khỏe Học sinh. Họ kết hợp với các nữ sinh từ 
Lớp 9 đến lớp 13 tại cùng một nhóm. Giáo viên Wananga 
(Dạy học) và Chủ nhiệm lớp quản lý tất cả học sinh, gồm cả 
học sinh quốc tế, để theo dõi sức khỏe, hạnh phúc và tiến 
bộ của họ. Có một đội gồm sáu chuyên gia, bao gồm một y 
tá trường học, chuyên gia vật lý trị liệu học đường và hai cố 
vấn hướng dẫn.

• Tất cả học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt 
động ngoại khóa. Có thể chọn một hoặc nhiều hơn từ 100 
đội thể thao, bất kỳ câu lạc bộ hoặc nhóm văn hóa nào của 
học sinh như dàn nhạc, ban nhạc jazz và dàn hợp xướng 
của trường. Các môn thể thao bao gồm khúc côn cầu, chèo 
thuyền, bóng rổ bóng rổ, việt dã, bóng đá và bóng nước rất 
mạnh tại WGC.

• Trường trung học nữ sinh Wellington có các cơ sở 
vật chất tuyệt vời. Trong số đó có hai không gian Công 
nghệ cao với máy in 3D, WIFI và hệ thống máy tính kết nối 
trong toàn trường, phòng thí nghiệm Khoa học hiện đại, 
phim truyền hình chuyên nghiệp, âm nhạc, nghệ thuật và 
phương tiện truyền thông, hai phòng tập thể dục, sân thể 
thao nhân tạo và Nhà Quốc tế được xây dựng tại phía trước 
trường.

• Các gia đình người bản xứ có kinh nghiệm và tận tình. 
Học sinh quốc tế của chúng tôi thường sống với các gia 
đình người bản xứ ở khắp nơi trong thành phố. Nhiều 
người đã làm việc với trường trong một thời gian dài và 
luôn cập nhật đầy đủ về cách chăm sóc học sinh quốc tế.



• Wellington có chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Năm 
2017 và 2018, thành phố được Deutsche Bank mệnh danh 
là nơi tốt nhất trên thế giới để sinh sống. Những người 
sống ở Wellington đánh giá chất lượng cuộc sống của họ 
rất cao, với 87% cư dân có chất lượng cuộc sống tốt.

• Wellington là một thành phố an toàn. Đây là thành phố 
thủ đô duy nhất trên thế giới được Tổ chức Y tế Thế giới 
công nhận là Cộng đồng an toàn.Thành phố này cũng 
được xếp hạng là thành phố tốt thứ 10 về an toàn cá nhân 
trên thế giới (Khảo sát chất lượng cuộc sống Mercer).

• Wellington là một thành phố thông minh, đa dạng 
- Khoảng 30% người sống ở Wellington đến từ quốc gia 
khác. Dân số Wellington có trình độ học vấn cao nhất ở 
New Zealand với 28% người trên 15 tuổi có bằng Cử nhân 
trở lên.

• Wellington là một thành phố xanh, sạch. Vành đai xanh 
bao quanh trung tâm thành phố Wellington có nhiều 
đường đi bộ và đi xe đạp, và khu vực bờ sông là địa điểm 
tuyệt vời để đi dạo vào giờ ăn trưa. Wellington nhận được 
hơn 2100 giờ nắng mỗi năm và có gần 500km đường bờ 
biển và các công viên tuyệt đẹp.

• Wellington là một thành phố nhỏ gọn, dễ dàng di 
chuyển. Wellington có một mạng lưới xe buýt và xe lửa 
sạch sẽ, hiệu quả với mức độ sử dụng giao thông công 
cộng cao nhất trong cả nước. Hầu hết có thể dễ dàng đi bộ 
ở các khu trung tâm thành phố.

• Wellington là thành phố lễ hội và thủ đô ẩm thực của 
New Zealand. Nơi đây có nhiều nhà hàng hơn thành phố 
New York tính theo bình quân đầu người và nhiều chợ thực 
phẩm dân tộc. Thành phố thường xuyên có nhiều sự kiện 
miễn phí trong suốt cả năm.

Tại sao chọn Wellington - thành phố thủ đô New Zealand?

Thành tích mới nhất của cựu học sinh
2018 Ashleigh Hu – Học bổng 20.000 đô la – Khoa Thiết kế, Đại học Massey 

Crystal Wan 2018 – đỗ Đại học Thành phố Hồng Kông, ngành Nghiên cứu Truyền thông

2018 Sue Than – Học bổng quốc tế 20.000 đô la - ngành Kỹ thuật, Đại học Canterbury

2014 Sarah Bùi từ Việt Nam – Nhận một trong những học bổng quốc tế đầu tiên của Đại học Victoria trị giá 20.000 đô la. Em 
dạy kèm cho học sinh WGC khi còn là sinh viên và hiện làm việc cho Hội đồng thành phố Wellington.

Charlotte Reinhardt 2010 từ Đức – tuyển viên chèo thuyền của WGC và hiện đang tham gia đội tuyển quốc gia Đức.

Em đang học Y khoa ở quê nhà.

2005 Kelly Nguyễn đến từ Việt Nam – Dux of Wellington Girls, và học tại ANU ở Canberra, Úc với học bổng toàn phần, tiếp 
theo là Đại học Cambridge với học bổng tiến sĩ. Hiện em làm việc tại Đại học California Berkeley và gần đây đã được trao giải 

thưởng Nhà khoa học trẻ uy tín của Hoa Kỳ cho nghiên cứu của mình.



• New Zealand có hệ thống giáo dục chất lượng cao. 
Năm 2017, được the Economist Intelligence Unit xếp hạng 
số một trên thế giới về chuẩn bị học sinh cho tương lai. 
Hệ thống giáo dục New Zealand dạy về sự hợp tác, tư duy 
phản biện, sáng tạo và độc lập trong học tập.

• New Zealand tạo nền tảng tuyệt vời cho nghiên cứu. Tất 
cả các trường đại học New Zealand, xếp hạng trong top 3% 
của bảng xếp hạng TMS thế giới.

• Bằng cấp trung học của New Zealand được công nhận 
trên toàn thế giới. NCEA (Chứng chỉ quốc gia về thành tích 
giáo dục) có giá trị tương đương ở các quốc gia như Thái 
Lan, Hoa Kỳ và Đức.

Tại sao chọn New Zealand?
• New Zealand là một đất nước hòa bình, an toàn. New 

Zealand được xếp hạng quốc gia hòa bình thứ hai trên thế 
giới theo Chỉ Số Hòa Bình Thế Giới, với mức độ tham nhũng 
thấp nhất.

• Học sinh quốc tế tại New Zealand được chăm sóc 
bởi Quy tắc thực hành đặc biệt của chính phủ. New 
Zealand là quốc gia duy nhất nơi chính phủ ban hành các 
quy định để đảm bảo học sinh quốc tế được chăm sóc 
đúng cách. Quy tắc này ra đời vào năm 2001 và được cập 
nhật thường xuyên để đảm bảo tính hiệu lực, gần đây nhất 
là vào tháng 7 năm 2019.

https://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code 
-of-practice/
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Em là Anh Nguyễn, một học sinh Việt Nam, đang theo học tại Trường trung học nữ sinh 
Wellington từ năm 2017. Em đến New Zealand lúc 15 tuổi và đã học hỏi và trải nghiệm 
được rất nhiều điều ở đất nước xinh đẹp này, đặc biệt là ở trường em. Mặc dù lúc đầu 
em gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với ngôn ngữ và nền văn hóa mới, 
nhưng em vẫn thích thời gian ở đây vì em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ giáo 
viên, bạn bè, gia đình người bản xứ và nhiều người dân địa phương. Em đã ngạc nhiên 
vì có rất nhiều các môn học thú vị để lựa chọn, điều này cho em cơ hội thử nhiều lĩnh 
vực không có trong chương trình tại các trường trung học ở Việt Nam. Trong thời gian 
nghĩ giữa kỳ năm 2018, em đã đi du lịch đến Đảo Nam cùng với bạn bè, và em đã được 
ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời; chúng em đã có rất nhiều niềm vui từ các hoạt động, 
chẳng hạn như chèo thuyền và đi bộ đường dài và cũng có thêm nhiều người bạn mới 
trong chuyến đi. Nếu bạn muốn có một cuộc sống cân bằng giữa học tập chất lượng 
cao và các hoạt động ngoại khóa, New Zealand là một nơi hoàn hảo cho bạn!

Hồ sơ học sinh


