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Chào mừng bạn đến 
với Trường Trung Học 
Nữ Sinh Westlake
Học sinh quốc tế tại trường Nữ Sinh Westlake mang 
lại sự sống động và phong phú cho cộng đồng chúng 
tôi, đóng vai trò cơ bản đối với hình ảnh của trường 
trung học chúng tôi. Là Giám Đốc của Đội Ngũ Phụ 
Trách Học Sinh Quốc Tế, tôi thích là một phần của 
cộng đồng này và gặp gỡ rất nhiều học sinh tuyệt 
vời đến từ khắp nơi trên thế giới.

Được gặp gỡ học sinh đặt chân đến đây với những ước 
mơ lớn lao khi bắt đầu chuyến phiêu lưu, và làm việc 
cùng với các em để biến những giấc mơ đó thành hiện 
thực, là một đặc quyền lớn. Cho dù là các em tham gia ở 
cấp Lớp 9, hay hoàn thành các năm cuối cấp với chúng 
tôi, được thấy các em phát triển về mặt học thuật và xã 
hội là một hân hạnh đối với chúng tôi.
Chúng tôi muốn nghe những câu chuyện thành công của 
học sinh của chúng tôi - cho dù đó là được nhận vào 
một trường đại học danh giá, hay đạt được một mục tiêu 
cá nhân. Là thành viên của gia đình Westlake, học sinh 
quốc tế của chúng tôi là một nguồn tự hào lớn.
Đội Ngũ Phụ Trách Học Sinh Quốc Tế là một nhóm đặc 
biệt gồm những người hết lòng hỗ trợ học sinh quốc tế. 
Họ đến từ những nơi khác nhau trên thế giới, kết hợp 
những nền văn hóa riêng để giúp cho học sinh của chúng 
tôi cảm thấy được hoan nghênh và hỗ trợ. Chúng tôi có 
dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp qua điện thoại 24/7 - do đó học 
sinh của chúng tôi cảm thấy thoải mái khi biết rằng luôn 
có người hỗ trợ mình.
Trưởng Phòng Học Sinh Quốc Tế của chúng tôi, cô Jenny 
Young, hết lòng đảm bảo học sinh đi đúng hướng trong 
học tập. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng thành tích học tập 

chỉ là một số đo về trải nghiệm du học thành công. Chúng 
tôi có nhân viên chuyên chăm sóc sức khỏe và chăm sóc 
tinh thần cho học sinh, gồm có cô Lotta Strachan cung 
cấp sự chăm sóc mục vụ, hỗ trợ về vấn đề chuyên cần 
và nhà trọ. Cô Shona Batty là Điều Phối Viên Nhà Trọ, 
và có cô Owen hỗ trợ cho cô, cô Owen giám sát các học 
sinh nào sống với gia đình người bản xứ.
Sự hỗ trợ ngôn ngữ thứ 1 được cô Lilly Lee cung cấp 
cho các học sinh Trung Quốc. Học sinh Hàn Quốc được 
hỗ trợ bởi cô Sam Hee Moon, trong khi cô Prapatsara 
Limpapath chăm sóc các học sinh Thái Lan. Ngoài ra, 
cô Siew Lee Foo là người cung cấp sự hướng dẫn và 
hỗ trợ bảo mật cho bất kỳ học sinh quốc tế nào trong 
thời gian học ở trường chúng tôi.
Tất cả mọi người trong đội ngũ chúng tôi hết lòng hỗ trợ 
học sinh quốc tế theo bất kỳ cách nào có thể, cho dù đó 
là trong quá trình học trung học, hay giúp học sinh ổn 
định với gia đình người bản xứ.
Chúng tôi rất mong được gặp bạn hoặc con em bạn ở 
đây tại New Zealand, hoặc từ khắp nơi trên thế giới.
Lyn Swan
Giám Đốc Phòng Phụ Trách Học Sinh Quốc Tế 



Địa điểm
Trường Trung Học Nữ Sinh Westlake là trường trung học quốc lập dành 
cho học sinh nữ với khoảng 2.200 học sinh, có vị trí nằm tại bờ bắc của 
Thành phố Auckland. Trường học gần các trung tâm mua sắm sôi động, 
các bãi biển nhộn nhịp và chỉ cách trung tâm Thành phố Auckland 15 phút 
đi xe buýt, nơi đặt Đại học Auckland và các cơ sở giáo dục cao đẳng đại 
học khác. Ngay cạnh trường là một bến xe buýt chính.

Thống kê về New Zealand
New Zealand là một trong những quốc gia hàng đầu về Chỉ Số OECD 
Pisa đối với môn Toán, Khoa Học, Tiếng Anh và Sức Khỏe.
Dân số 4,7 triệu người
Một trong những quốc gia được xếp hạng cao nhất về điều kiện sống 
và chất lượng sống theo Chỉ Số OECD Better Life

Chương trình học tập
Trường Trung Học Nữ Sinh Westlake cung cấp chương trình cấp chứng chỉ 
NCEA, một chương trình liên thông để vào học đại học.
Westlake được công nhận cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế là một trường học 
có thành tích nổi trội về học tập, âm nhạc và thể thao.
Cũng giống như các chương trình học tập, chúng tôi có nhiều chương trình 
khác phục vụ sở thích của những du học sinh có mong muốn mở rộng 
những kỹ năng của họ về khách sạn, du lịch, truyền thông, phát triển trẻ 
nhỏ và giáo dục ngoài trời.

Hệ thống tiện ích
Trường có hệ thống tiện ích tương tác nghe nhìn hiện đại bậc nhất. Tất cả 
các phòng học đều được trang bị đường truyền Internet tốc độ cao. Học sinh 
sử dụng máy tính để học tập và gửi thư về nhà. Thư viện mở cửa từ 8.00 
sáng - 5.00 chiều hàng ngày và vào những thời điểm cụ thể trong kỳ nghỉ 
học. Các lớp học và khu vực học tập đều hiện đại và được trang bị đầy đủ 
với cảnh quan được thiết kế hấp dẫn. Nhà ăn phục vụ học viên nhiều loại 
thức ăn giàu dinh dưỡng nóng và nguội.



Thể thao
Trường Nữ Sinh Westlake là một trong những trường có 
hoạt động thể thao hàng đầu New Zealand, với cam kết hoạt 
động xuất sắc trong thể thao. Tất cả học sinh của chúng tôi 
đều được khuyến khích tham gia một môn thể thao trong 
trường trong thời gian học tại Westlake. Chúng tôi có trên 
30 môn thể thao từ Điền Kinh đến Du Thuyền với cơ hội 
dành cho cả vận động viên chuyên nghiệp để phát triển 
tiềm năng, và cả những ai chơi ở cấp xã giao hoặc sơ cấp.

Chèo thuyền
Trong 30 năm qua, Trường Trung Học Nữ Sinh Westlake 
đã xây dựng được một uy tín đáng nể trong giới chèo 
thuyền. Các đội của chúng tôi thi đấu và đạt được kết 
quả cao trong khu vực, và trong nước ở các giải Vô 
Địch New Zealand. Chúng tôi đã giành được nhiều huy 
chương vàng, bạc và đồng ở nhiều kỳ thi đấu khác nhau.

tennis
Trường Trung Học Nữ Sinh Westlake luyện tập tennis 
cho nhiều đối tượng, từ người mới bắt đầu chơi cho tới 
cấp độ thi đấu cạnh tranh. Một chương trình huấn luyện 
toàn diện sử dụng các sân có mái che rất tốt của chúng 
tôi. Đội Premier Tennis của Trường Trung Học Nữ Sinh 
Westlake là đội vô địch Các Trường Trung Học New 
Zealand 4 năm liên tiếp. 

Bóng Chuyền
Chúng tôi có các đội bóng chuyền đầu cấp và cuối cấp 
và các đội của chúng tôi đã đạt thành tích tốt trong nước. 
Chúng tôi đã đoạt các giải Vô Địch Bóng Chuyền Các 
Trường Trung Học New Zealand, và các thành viên trong 
đội đã đại diện quốc gia tại các sự kiện quốc tế.

hệ thống tiện íCh thể thao
Công trình lắp đặt mặt cỏ nhân tạo lớn nhất tại khu vực 
Úc và New Zealand bao gồm sân hockey, bóng đá, 
cricket, tennis và bóng lưới.
Công trình trải thảm nhựa nhân tạo London Blue cho 
sân hockey Olympia đầu tiên trên thế giới (khi được sử 
dụng cho môn hockey tại Thế Vận Hội London Olympics). 
Sân bóng đá được thiết kế chuyên dụng đầu tiên tại New 
Zealand được thiết kế để đáp ứng đánh giá chuẩn 2 sao 
của FIFA (chuẩn đánh giá cao nhất hiện đang áp dụng).
Một khu thể thao phức hợp có mái che bao gồm 6 sân 
tennis và 4 sân bóng lưới với hệ thống đèn chiếu để có 
thể sử dụng vào buổi tối.

Âm nhạc
Khoa âm nhạc danh tiếng của trường chúng tôi, thường hoạt 
động phối hợp với Trường Trung Học Nam Sinh Westlake 
tạo điều kiện cho học sinh học tập hoặc luyện tập với nhiều 
loại nhạc cụ đa dạng mà các em lựa chọn, hoặc các em 
có thể tham gia vào một trong những dàn hợp xướng từng 
giành nhiều giải thưởng của chúng tôi. Trường Trung Học 
Nữ Sinh Westlake đã đạt được nhiều Giải Vàng của Liên 
Hoan Âm Nhạc các trường Trung Học diễn ra hàng năm.

Chương Trình Giáo Dục 
Ngoài Trời
Chương Trình Giáo Dục Ngoài Trời của Trường Trung 
Học Nữ Sinh Westlake mang tới nhiều trải nghiệm ngoài 
trời thú vị cho học sinh, trang bị cho các em những công 
cụ cần thiết để tham gia các hoạt động ngoài trời trong 
tương lai, bao gồm dựng lều dã ngoại, đi bộ dã ngoại, 



leo núi, tham quan Núi Mount Ruapehu cùng trò đu dây 
thừng ở tầm cao và thấp, một ngày trượt tuyết/trượt ván 
và nhiều hoạt động vui nhộn khác.

Hỗ trợ thêm cho học sinh
• Du học sinh được:
• Hỗ trợ và giúp đỡ chuyên biệt về ngôn ngữ
• Tham gia một chương trình định hướng và hỗ trợ 

liên tục 
• Cố Vấn Tiếng Hoa
• Cố Vấn Tiếng Hàn
• Hỗ trợ ngôn ngữ thứ nhất (tiếng Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Indonesia, 
tiếng Malaysia, tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng 
Tây Ban Nha và tiếng Thái)

• Ở nhà cùng người bản xứ an toàn và chu đáo
• Sử dụng dịch vụ gia hạn thị thực du học trực tuyến
• Sử dụng đường dây điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Nhà ở
Tất cả học sinh đều phải sống trong nhà ở cùng người 
bản xứ được phê duyệt. Trường Nữ Sinh Westlake có 
một Điều Phối Viên Nhà Trọ có kinh nghiệm, người này 
sẽ kiểm tra và phê duyệt tất cả các gia đình người bản 
xứ (Chúng tôi cũng có một người hỗ trợ người chăm 
sóc được chỉ định, có kinh nghiệm, là người hỗ trợ các 
gia đình được chỉ định bởi phụ huynh)

Bảo hiểm
Theo quy định của Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục 
(Chăm Sóc Du Học Sinh (Education (Pastoral Care of 

International Students) Code of Practice) năm 2016 học 
sinh phải có Bảo Hiểm Y Tế và Du Lịch Đầy Đủ. Trường 
học có thể bố trí cho học sinh mua bảo hiểm.

Xin thị thực trực tuyến
Khoa Quốc Tế có thể gia hạn thị trực trực tuyến cho học 
sinh khi các em đã là học sinh của trường.

Phúc lợi
Phúc lợi cho học sinh quốc tế được Giám Đốc Phòng 
Quốc Tế và nhân viên của Phòng Quốc Tế giám sát. Là 
một bên ký kết vào Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục 2016 
(Chăm Sóc Du Học Sinh), Trường Trung Học Nữ Sinh 
Westlake coi phúc lợi của học sinh là ưu tiên quan trọng 
hàng đầu. Chúng tôi ở vị trí gần với Bệnh viên North 
Shore và Trung Tâm Y Tế Shorecare và có một y tá có 
đăng ký hành nghề ngay trong trường.

Cố Vấn Sự Nghiệp
Các Chuyên Gia Cố Vấn Sự Nghiệp có thể cung cấp 
thông tin cập nhật về sự nghiệp và các chương trình liên 
thông lên đại học.

Để Biết Thêm Thông Tin
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Trường Trung Học Nữ Sinh 
Westlake bằng cách truy cập website của chúng tôi: 
www.westlakegirls.school.nz
Email: international@westlakegirls.school.nz



Định Hướng Học Thuật
Lớp 9

Có tất cả 8 môn học để lập ra một 
chương trình học phong phú và cân 
bằng. Tất cả học sinh có một nhóm 
các môn cốt lõi bắt buộc:
• Tiếng Anh
• Toán
• Giáo Dục Thể Chất/Sức Khỏe
• Khoa học
• Các Môn Xã Hội
Học sinh cũng sẽ chọn các môn tự 
chọn trong số:
• Nghệ thuật 
• Nghệ Thuật & Âm Nhạc của Vùng 

Vành Đai Thái Bình Dương
• Báo Chí Công Dân
• Khiêu vũ
• Kịch nghệ
• Kinh Doanh và Quảng Cáo
• Phát Triển Toàn Cầu
• Thiết Kế Đại Cương
• Tiền, Của Cải & Sức Khỏe
• Âm nhạc
• Ngôn ngữ

 – Tiếng Pháp
 – Tiếng Đức
 – Tiếng Nhật

 – Tiếng Hoa
 – Tiếng Tây Ban Nha
 – Tiếng Te Reo Maori

• Nghệ Thuật Trình Diễn
• Công nghệ

 – Thiết Kế & Giao Tiếp Trực Quan
 – Thiết Kế Kỹ Thuật Số
 – Công Nghệ Kỹ Thuật Số
 – Thực phẩm
 – Vải
 – Vật Liệu Cứng

• Nghệ Thuật Trực Quan

Lớp 10

Tất cả học sinh học các môn cốt lõi 
bắt buộc:
• Tiếng Anh
• Toán
• Các Môn Xã Hội
• Khoa học
• Giáo Dục Thể Chất/Sức Khỏe
Học sinh chọn 3 môn tự chọn cả năm 
khác trong số:
• Thiết Kế Nghệ Thuật
• Nghệ Thuật & Âm Nhạc của 

Vùng Vành Đai Thái Bình 
Dương

• Các Môn Thương Mại
• Khiêu vũ
• Kịch nghệ
• Ngôn ngữ:

 – Tiếng Hoa
 – Tiếng Pháp
 – Tiếng Đức
 – Tiếng Nhật
 – Tiếng Tây Ban Nha
 – Tiếng Te Reo Maori

• Truyền Thông
• Âm Nhạc Đương Đại

• Mở Rộng Âm Nhạc
• Công nghệ

 – Thiết Kế & Giao Tiếp Trực Quan
 – Thiết Kế Kỹ Thuật Số 
 – Công Nghệ Kỹ Thuật Số
 – Thực phẩm
 – Vải
 – Vật Liệu Cứng

• Nghệ Thuật Trực Quan

Lớp 11

Tất cả học sinh phải chọn một môn 
tiếng Anh, Toán và Khoa Học. Sau đó 
các em chọn 3 môn tự chọn trong số: 
• Kế toán
• Nghệ Thuật & Thiết Kế
• Các Môn Thương Mại
• Tiếng Hoa
• Khiêu vũ
• Thiết Kế & Giao Tiếp Trực Quan
• Công Nghệ Kỹ Thuật Số
• Kịch nghệ

• Kinh tế học
• Công Nghệ Vải
• Công Nghệ Thực Phẩm
• Tiếng Pháp
• Địa lý
• Tiếng Đức
• Công Nghệ Vật Liệu Cứng
• Sức khỏe
• Lịch sử
• Tiếng Nhật
• Âm nhạc

• Âm Nhạc Đương Đại
• Giáo Dục Thể Chất
• Các Môn Xã Hội
• Tiếng Tây Ban Nha
• Tiếng Te Reo Maori
• Nghệ Thuật Trực Quan



Lớp 12

Tất cả học sinh phải chọn môn tiếng 
Anh và chọn 5 môn tự chọn trong số:
• Kế toán
• Kế Toán - Đại Cương
• Nghệ Thuật - Thiết Kế
• Nghệ Thuật - Lịch Sử 
• Nghệ Thuật - Nhiếp Ảnh
• Nghệ Thuật - Trực Quan
• Sinh học
• Các Môn Thương Mại
• Hóa học
• Sự Phát Triển của Trẻ Em
• Tiếng Hoa
• Hy - La Học

• Khiêu vũ
• Thiết Kế & Giao Tiếp Trực Quan
• Công Nghệ Kỹ Thuật Số
• Kịch nghệ
• Khoa Học Trái Đất & Không Gian
• Kinh tế học
• Công Nghệ Vải
• Thời Trang & Thiết Kế
• Quản Lý Tài Chính
• Công Nghệ Thực Phẩm
• Tiếng Pháp
• Địa lý
• Tiếng Đức
• Công Nghệ Vật Liệu Cứng
• Sức khỏe

• Lịch sử
• Nhà hàng khách sạn
• Tiếng Nhật
• Toán Học & Phép Tính
• Toán Học & Thống Kê
• Truyền Thông
• Âm Nhạc Đương Đại
• Mở Rộng Âm Nhạc
• Giáo Dục Ngoài Trời
• Giáo Dục Thể Chất
• Vật lý
• Các Môn Xã Hội
• Tiếng Tây Ban Nha
• Tiếng Te Reo Maori
• Lữ Hành & Du Lịch

Lớp 13

Tất cả học sinh phải chọn 5 môn tự 
chọn trong số:
• Kế toán
• Nghệ Thuật - Thiết Kế
• Nghệ Thuật - Lịch Sử
• Nghệ Thuật - Vẽ
• Nghệ Thuật - Nhiếp Ảnh
• Nghệ Thuật - In
• Nghệ Thuật - Điêu Khắc
• Sinh học
• Các Môn Thương Mại
• Toán cao cấp
• Hóa học
• Tiếng Hoa
• Hy - La Học

• Khiêu vũ
• Thiết Kế & Giao Tiếp Trực Quan
• Công Nghệ Kỹ Thuật Số
• Kịch nghệ
• Kinh tế học
• Tiếng Anh
• Tiếng Anh Trực Quan
• Công Nghệ Vải
• Công Nghệ Thực Phẩm
• Tiếng Pháp
• Địa lý
• Tiếng Đức
• Công Nghệ Vật Liệu Cứng
• Sức khỏe
• Lịch sử

• Tiếng Nhật
• Toán
• Truyền Thông
• Âm Nhạc Đương Đại
• Mở Rộng Âm Nhạc
• Giáo Dục Ngoài Trời
• Giáo Dục Thể Chất
• Giáo Dục Thể Chất Đời Sống
• Vật lý
• Thống Kê Thực Tiễn
• Các Môn Xã Hội
• Tiếng Tây Ban Nha 
• Thống kê
• Tiếng Te Reo Maori
• Lữ Hành & Du Lịch



Đội Trưởng Học Sinh 
Quốc Tế
Vào năm 2013 Trường Nữ Sinh Westlake giới thiệu một 
hệ thống chia khu và mọi học sinh thuộc về một trong 
năm nhà được đặt tên theo các khu vực quan trọng của 
địa phương. Màu của khu – đen, vàng, đỏ, xanh dương 
và xanh lá – phản ánh biểu tượng những chiếc vòng 
Olympic để khuyến khích theo đuổi sự xuất sắc và liên 
hệ với ý nghĩa của tên của từng khu. 
Hệ thống chia khu này mang lại cơ hội lãnh đạo cho các 
học sinh cuối cấp và cho phép mọi học sinh cảm thấy 
được gắn kết với một cộng đồng nhỏ hơn trong trường. 
Trong năm, các khu này cạnh tranh với nhau trong các 
sự kiện khác nhau và chọn một tổ chức từ thiện của 
khu để ủng hộ.
Mỗi Khu có một Khu Trưởng, Đội Trưởng Học Thuật, Đội 
Trưởng Nghệ Thuật, Đội Trưởng Văn Hóa, Đội Trưởng 
Môi Trường, Đội Trưởng Học Sinh Quốc Tế, Đội Trưởng 
Phục Vụ, Đội Trưởng Thể Thao & Sức Khỏe, và Đội 
Trưởng Khu Đầu Cấp giám sát Học Sinh Đầu Cấp. 
Các Đội Trưởng Quốc Tế được chọn trong tập thể các 
học sinh quốc tế của chúng tôi. Các em được đề cử cho 
vị trí Đội Trưởng, và được bỏ phiếu bởi các học sinh 
tại trường. Các Đội Trưởng Quốc Tế đóng vai trò quan 
trọng trong việc tổ chức và quảng bá các sự kiện mang 
chủ đề quốc tế, hỗ trợ các học sinh quốc tế khác và vận 
động cho tập thể học sinh quốc tế.

Báo Cáo ERO
Phòng Đánh Giá Giáo Dục (Education Review Office, 
ERO) thường xuyên tiến hành đánh giá độc lập về tất 
cả các trường học. Kết quả đánh giá gần đây nhất của 
chúng tôi nhận xét:
"Trường Trung Học Nữ Sinh Westlake là một trường có 
thành tích cao về học thuật và về sự tập trung vào sự 
phát triển tích cực của các nữ sinh. Nhà trường cung 
cấp nhiều cơ hội và trải nghiệm giáo dục rèn luyện."
"Thông qua tầm nhìn của mình, nhà trường muốn trở 
thành một nhà giáo dục hàng đầu cho nữ sinh. Nó có 
một bản sắc văn hóa và di sản về yêu cầu cao đối với 
thành tích học tập cân bằng với sự tập trung quan tâm 
đến sức khỏe của học sinh. Học sinh bày tỏ cảm giác 
gắn bó và tự hào cao về trường của mình và các em 
đánh giá cao văn hóa không phân biệt và hỗ trợ của 
nhà trường."
"Các giáo viên ngày càng tập trung vào việc thu hút sự 
tham gia của học sinh trong các chương trình khuyến 
khích học tập sáng tạo, cũng như sự thành công về 
bằng cấp.
*Các trường trong thập phân vị 10 có tỉ lệ học sinh cao 
nhất đến từ các gia đình có địa vị kinh tế xã hội cao. Các 
trường trong thập phân vị 1 có tỉ lệ học sinh cao nhất 
đến từ các gia đình có địa vị kinh tế xã hội thấp.



Kết Quả Học Thuật năm 2017
nCea trường 

trung họC nữ 
sinh WestLake

MứC trung 
Bình QuốC 
gia

Cấp 1 87,3% 84,2%
Chứng Thực Bằng 
Phẩm Chất 46,7% 35,6%

Chứng Thực Bằng 
Sự Xuất Sắc 34,2% 20,1%

Cấp 2 93. 8% 88,7%
Chứng Thực Bằng 
Phẩm Chất 48,8% 27,1%

Chứng Thực Bằng 
Sự Xuất Sắc 22,2% 16,0%

Cấp 3 92,9% 82,4%
Chứng Thực Bằng 
Phẩm Chất 42,2% 27,1%

Chứng Thực Bằng 
Sự Xuất Sắc 21,5% 15,6%

Vào Đại Học 83,4% 59,9%
Ghi chú: Ở Cấp 1, học sinh học 6 môn bao gồm tiếng Anh, Toán và 
Khoa Học. Ở Cấp 2, học sinh học tiếng Anh và 5 môn tự chọn. Ở Cấp 
3, học sinh học 5 môn tự chọn.

Đích Đến của Học Sinh 
Tốt Nghiệp
Vào năm 2017 học sinh tốt nghiệp Lớp 13 của chúng tôi 
có tổng cộng khoảng 400 em. Mỗi năm đa số học sinh tốt 
nghiệp trường chúng tôi tiếp tục theo học tại các trường 
đại học danh giá ở New Zealand và ở nước ngoài.

CáC trường đại họC Mà họC sinh 
Chúng tôi đã họC gần đây
NEW ZEALAND
Auckland University of 
Technology (AUT)

University of Canterbury

Lincoln University University of Otago
Massey University University of Waikato
University of Auckland Victoria University of 

Wellington
QUỐC TẾ
Australian National 
University

University of Houston

California Institute of the 
Arts

University of Miami

Ewha Women’s 
University of Korea

University of New South 
Wales

Fordham University University of Northern 
Colorado

LMU Munich University of Queensland
McGill University, Canada University of Southern 

California
Miami University University of Sydney
Monash University University of Western 

Australia
New York University, Abu 
Dhabi

William and Mary 
College, Virginia

Princeton University Yale University
University of Bristol Yonsei University, Korea 



Nhận Xét của 
Học Sinh
Miku – nhẬt BẢn
Khi lần đầu em đến với trường WGHS, trình độ 
tiếng Anh của em không tốt lắm, nhưng từ khi 
ở đây, tiếng Anh của em đã cải thiện nhiều. Em 
thích khi có nhiều bạn bè đến từ các quốc gia 
khác nhau và em có thể tìm hiểu văn hóa của 
họ qua nói chuyện. Đến khi em rời khỏi trường 
em sẽ học tại Trường Nữ Sinh Westlake được 
3 năm. Em sẽ nhớ gia đình người bản xứ – em 
thích nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. 
Sống xa nhà, em đã trở nên tự lập hơn và học 
được nhiều điều về bản thân. Em đã trở thành 
một người tích cực hơn. 
Một trong những kỷ niệm em sẽ mang về nhà 
là khi em gặp khó khăn với môn sinh học vì 
tiếng Anh của em kém. Cô chủ nhà khuyến 
khích em và nói với em rằng tiếng Anh của em 
đang có cải thiện từng ngày. Cô khích lệ em 
và giúp em cảm thấy tự tin lại. Em cảm thấy 
rất biết ơn khi có cô chủ nhà như thế.

Marie – đứC
Điều em thích về trường WGHS là bạn có 
nhiều cơ hội để làm những việc khác nhau 
như thể thao và có thể chọn môn bạn thích. 
Em thích chơi hockey và tennis ở trường và 
em thích thời tiết. 
Em cũng thích mọi người trong trường. Các 
thầy cô rất hài và tốt và việc học trong lớp rất 
vui. Nếu bạn gặp vấn đề và đến Phòng Phụ 
Trách Học Sinh Quốc Tế họ sẽ giúp bạn nhanh 
nhất có thể.
Trong thời gian ở đây em có một cái nhìn khác 
và trường học và con người. Giờ đây em dễ 
nói chuyện với mọi người hơn nhiều và em biết 
việc học có thể rất vui nếu được dạy bởi những 
giáo viên dễ thương và có bạn học dễ thương.
Một kỷ niệm quan trọng mà em sẽ mang về 
nhà sau khi học ở đây là niềm vui khi em chơi 
hockey. Em đã cố biến mọi ngày đều thành 
một ngày đặc biệt ở New Zealand. Thời gian 
của em ở đây là không đâu bằng và việc có 
cơ hội sống với cuộc phiêu lưu này là một 
điều đặc biệt. 

siratika – thái Lan
Điều em thích về Trường Trung Học Nữ Sinh 
Westlake là các thầy cô, họ luôn tốt với em và 
sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của em nếu 
em không hiểu gì đó. 
Em đã học được nhiều điều tại Westlake và 
có một số trải nghiệm hay. Tôi cũng trở nên 
có trách nhiệm hơn và có động lực hơn vì em 
phải sống xa nhà. 
Trong 2 năm ở đây em đã có nhiều kỷ niệm 
vui. New Zealand có thiên nhiên đẹp nhất thế 
giới và em thích du lịch nước này. Thật hay 
khi tìm hiểu về một nền văn hóa khác và tất cả 
mọi người đều thực sự rất tốt. Nhưng chính 
các thầy cô và bạn bè của em là phần tuyệt 
nhất trong thời gian em học tại trường Nữ Sinh 
Westlake. Em sẽ nhớ họ khi về Thái Lan. 

yiMan – trung QuốC
Em đã đến Trường Trung Học Nữ Sinh 
Westlake được ba năm. Em nghĩ rằng những 
điều hay nhất là chúng em có thể chọn các 
môn mình thích học, do đó chúng em luôn 
hứng thú với chủ đề. 
Khi đặt chân đến New Zealand mọi thứ đều 
lạ lẫm với em, và em hơi lo. Tại sân bay em 
nhìn thấy một giáo viên Trường Trung Học Nữ 
Sinh Westlake đang chờ em với một tờ giấy 
ghi tên em. Lúc đó là 6 giờ sáng và em rất vui 
khi gặp cô ấy. Côi nói chuyện với em và lắng 
nghe mặc dù tiếng Anh của em không tốt lắm. 
Sau đó em không thấy lo. 
Tôi mắc cỡ một chút khi em đến trường WGHS, 
nhưng giờ đây em có nhiều bạn bè. Các bạn 
học và thầy cô của em giúp đỡ nhiều và giúp 
cho em cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Em rất thích cuộc sống ở New Zealand. Chúng 
em tan học sớm hơn ở Trung Quốc, do đó em 
có thời gian chơi thể thao và làm những việc 
thú vị khác sau giờ học. New Zealand là một 
quốc gia rất sạch đẹp với không khí trong lành 
và biển sạch. Em thường đi dạo với các bạn 
ra bãi biển. Đây là một quốc gia rất thân thiện 
và tất cả mọi người sẵn sàng giúp bạn khi bạn 
gặp vấn đề – như một người đang chạy bộ 
dừng lại giúp em khi em không biết cách đến 
siêu thị. Em rất thích New Zealand và thích 
học tập và làm việc ở đây.



Cách Ghi Danh
1. Cách ghi danh dễ nhất là ghi danh trực tuyến. 
 Truy cập www.wghs.enrol.school.nz để bắt đầu. 
HOẶC
2. Đăng ký với trường bằng mẫu đơn ghi danh đã 

điền, hợp đồng học phí/giấy tờ đã ký. Bao gồm 
bản sao học bạ mới nhất và bản sao trang thông 
tin nhân thân trong hộ chiếu.

3. Nếu được nhận vào học, học sinh sẽ được mời 
bằng thư mời học trong đó ghi rõ ngày bắt đầu 
khóa học, thời lượng khóa học, biểu phí và thời 
hạn đóng học phí.

4. Trả tiền học phí cho trường đúng hạn.
5. Trường sẽ gửi một biên lai thu tiền học. Biên lai 

này sẽ được kèm theo Thư mời học và trình cho 
Đại sứ quán New Zealand để xin thị thực.

6. Điều phối viên về Nhà ở cùng người bản xứ sẽ liên 
hệ với học sinh về các yêu cầu nhà ở cụ thể. Học 
sinh không sống cùng cha/mẹ phải có chỗ ở được 
nhà trường phê duyệt. Trường sẽ thông báo cho 
phụ huynh/học sinh về những gì yêu cầu.

7. Tất cả các du học sinh đều bắt buộc phải có bảo 
hiểm Y Tế và Du Lịch. Trường có thể bố trí cho học 
sinh mua bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm New 
Zealand nếu có yêu cầu.

8. Trường sẽ được thông báo thời gian học sinh tới 
nơi và có thể bố trí đón học sinh tại sân bay nếu 
cần và giới thiệu với gia đình người bản xứ cho 
học sinh ở cùng.
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