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Một khía cạnh quan trọng của học sinh quốc tế tại New Zealand là trải nghiệm ở chung 
nhà với người bản xứ. Trường Glenfield College đảm bảo cuộc sống của học sinh 
thoải mái, vui vẻ và tích cực. Nhân viên của Ban Du Học Sinh tại Glenfield College rất 
chu đáo với việc lựa chọn nhà chủ phù hợp với các học sinh.  

Các gia đình chủ nhà của Glenfield College có rất nhiều kinh nghiệm đón tiếp các học 
sinh. Họ biết cách ứng xử với những học sinh mới đến New Zealand và hiểu những 
vấn đề mà các em phải khắc phục, như nhớ nhà, những khó khăn về ngôn ngữ và học 
cách sống trong một nền văn hóa khác.  

Chúng tôi đánh giá kỹ lưỡng tất cả các gia đình chủ nhà trước khi gửi học sinh đến, và 
phụ huynh có thể tin tưởng rằng con em mình sẽ được an toàn và chăm sóc chu đáo 
trong thời gian học tập tại New Zealand. Nếu học sinh không cảm thấy thoải mái với 
gia đình chủ nhà, các em sẽ được chuyển sang một gia đình khác.  

Ban Du Học Sinh đặt sức khỏe và sự tiến bộ của mỗi học sinh quốc tế làm mục đích 
chính của mình. Ban này duy trì sự liên hệ với cả phụ huynh học sinh và phụ huynh 
homestay của các em.  

Học sinh có thể được đón tại sân bay và đưa về nhà chủ của mình. Những ngày đầu 
sẽ có một chương trình định hướng cho các em tại trường Glenfield College, bao gồm 
thông tin về văn hóa New Zealand và các hệ thống của trường học. Trong suốt thời 
gian học tại New Zealand, các học sinh được hỗ trợ hoàn toàn bởi Ban Du Học Sinh, 
các giáo viên trong lớp, chủ nhiệm lớp, các Trưởng khoa và các cố vấn.

Xin truy cập trang web của trường để biết thêm thông tin:
https://www.gc.ac.nz/international/application-procedure/

• Chỉ tiêu tuyển sinh của cấp học
• Các bảng điểm trước kia
• Khả năng học thuật của các khóa học 

đã chọn
• Lời giới thiệu và chứng nhận thành tích 

cá nhân

• Hỗ trợ giám hộ đáng tin cậy tại New 
Zealand

• Các hoạt động ngoại khóa

Các du học sinh được tiếp cận toàn bộ 
các dịch vụ hướng dẫn và hỗ trợ của 
trường học bao gồm:

• Giám Đốc Quốc Tế
• Quản Lý Du Học Sinh
• Trưởng Khoa (Trưởng khoa phụ trách 

học sinh trong khoa, khuyên bảo và 
hướng dẫn các khóa học)

• Chủ Nhiệm Lớpr
• Cố Vấn Nghề Nghiệp (cả những lời 

khuyên về học đại học)
• Cố Vấn Hướng Dẫn
• Y Tá Trường Học

Chương trình ngoại khóa toàn diện bao gồm dạy nhạc và các môn thể thao cả cá 
nhân và đồng đội. Thể thao là một phần không thể thiếu của trường học.

Xin xem trang web tại www.gc.ac.nz

Trong tuần đầu tiên tại trường học, các học sinh quốc tế được ban Quản Lý Du Học Sinh 
chăm sóc, họ sẽ xác nhận các khóa học với các Trưởng Khoa liên quan, giới thiệu học sinh 
với các giáo viên và cung cấp một chương trình định hướng toàn diện.

“Thời gian tôi học tại trường Glenfield 
College trôi qua rất nhanh và không thể tin 
được một năm đã sắp hết. 

Tôi đã có một số trải nghiệm thú vị và rất 
nhiều niềm vui trên suốt chặng đường.

Tôi là học sinh quốc tế duy nhất trong 
Glenfield College Service Academy và đến 
nay đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng 
có trong cuộc đời.

Tôi sẽ giới thiệu Glenfield College cho bất 
kỳ ai hỏi tôi về trải nghiệm học tập tại đây”.

Paul Gringel      
Đức

“Lúc mới đến trường Glenfield College 
tất cả mọi người đã chào đón tôi rất nồng 
nhiệt.

Ngay từ đầu mọi người đã đón chào tôi 
như một thành viên của họ, tôi rất biết ơn 
vì điều đó.

Trường Glenfield College đem đến cho 
học sinh rất nhiều cơ hội để đền đáp cộng 
đồng và đó là lý do tại sao tôi là thành viên 
của nhóm môi trường tại Glenfield College 
này.

Tôi cũng đã cùng các bạn tham gia 
chương trình Relay For Life do Hội Ung 
Thư tổ chức, vất vả nhưng mà vui”.

Patricia (Li) Leiter   
Áo

60 Kaipatiki Rd
Glenfield
Auckland 0629

+64 9  444 9066

www.gc.ac.nz

international@gc.ac.nz



With Pride and Respect

Chào Đón

Tiện Nghi

Học Tập Thành Công

Năm Học

Các Du Học Sinh Được Chào Đón

Các Thời Điểm Bắt Đầu Học Của
Du Học Sinh

Auckland có khí hậu ôn hòa với 1,5 triệu người dân, chiếm 40% dân số New Zealand. Đây 
là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới và hệ thống giáo dục New Zealand 
cũng được xếp hạng cao trên thế giới. Các cơ sở và tiện ích đầy đủ của thành phố chính 
và thủ phủ thương mại của New Zealand này nằm cách trường học không xa. Auckland có 
ba trường đại học và một số Học Viện Công Nghệ.

North Shore có rất nhiều tiện nghi như một trung tâm giải trí, các bể bơi, thư viện, công viên 
và nhiều địa điểm để tận hưởng những di sản thiên nhiên như các sân golf, các câu lạc bộ 
thể thao và thuyền buồm. Có những trung tâm thương mại lớn cùng mạng lưới xe bus và 
các bến phà đến Auckland City. 

Ngay trong Glenfield cũng có nhiều tiện nghi thu hút các học sinh. Nhiều học sinh quốc tế 
sử dụng Trung Tâm Giải Trí Glenfield chỉ cách trường Glenfield College có năm phút. Trung 
tâm có một phòng thể dục được trang bị đầy đủ và một bể bơi tuyệt vời. Trung Tâm Giải 
Trí này gần một trung tâm thương mại lớn với những cửa hàng và hàng café thường xuyên 
được học sinh ghé thăm.

Kể từ khi thành lập năm 1969, trường đã tạo dựng được một truyền thống học thuật vững 
chắc và duy trì bền vững đến ngày nay đồng thời đáp ứng các nhu cầu ngày càng lớn của 
học sinh với những nền tảng đa dạng. 500 học sinh của chúng tôi chủ yếu đến từ các cộng 
đồng lân cận, tuy nhiên có một số học sinh đến từ thành phố Auckland.

Trường có khu học xá tuyệt vời (nằm trong một thung lũng bao quanh bởi những loài cây 
bụi) và những tòa nhà tinh tế, bao gồm một thư viện hiện đại, các khu vực chuyên biệt dành 
cho Công nghệ, Nghệ thuật, Âm nhạc và Nhà hát Kaipatiki độc đáo. Có những sân tennis/
bóng mềm bốn mùa, những sân chơi rộng rãi, một trung tâm thể dục và phòng tập thể dục 
lớn.

Các học sinh của trường có thuận lợi khi học tập cùng một bộ phận học sinh có hiểu biết 
sâu sắc về sự giao thao văn hóa của các dân tộc của thành phố Auckland. Các du học sinh 

Trường cung cấp rất nhiều môn học. Trọng tâm của trường là các học sinh đạt thành tích 
học tập tốt trong một môi trường chu đáo và khuyến khích, và xây dựng nền tảng vững 
chắc cho các em học đại học.

Năm học bắt đầu từ tháng Hai đến đầu tháng Mười Hai với bốn học kỳ, mỗi học kỳ dài 10 
tuần, nhưng với các lớp 11 đến 13, Học kỳ 4 chỉ kéo dài vài tuần bởi học sinh phải chuẩn 
bị cho các kỳ thi quốc gia, được tổ chức ngay tại trường.

IHọc sinh các lớp 11, 12 & 13 ghi danh vào NCEA, kỳ thi Năng Lực Chính Phủ New Zealand 
(“NZQA”), được chấp nhận trên toàn thế giới, và các học sinh đứng đầu được tuyển chọn 
cấp Học Bổng NZQA. Trường giảng dạy các môn học ở mọi cấp độ, nếu có đủ học sinh. 
Các khóa học được quyết định sau khi các học sinh nhập học

The school welcomes medium to long term students International students at each of 
Trường học chào đón các du học sinh theo học trung hạn và dài hạn tại năm cấp học: 
từ lớp 9 đến lớp 13. Tất cả các học sinh đều phải mặc đồng phục và có những quy tắc 
rõ ràng bên trong và bên ngoài trường học về ứng xử, chuyên cần, các sở thích học tập 
và ngoại hình. Các du học sinh tham gia vào mọi hoạt động của trường học và nhiều học 
sinh đạt được những thành tích học tập xuất sắc, cả khi học tại trường và tại các trường 
đại học và tại các quốc gia khác. Hơn 90% du học sinh tốt nghiệp tiếp tục theo học tại 
các trường đại học.

được chào đón nồng nhiệt tại trường học và hội du học sinh hiện nay cũng bao gồm các 
học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Học sinh có thể ở với họ hàng hoặc bạn thân của gia đình 
đã được phê chuẩn, hoặc ở cùng gia đình người bản địa do trường học tổ chức. Thông tin 
thêm và các mẫu đơn xin học có trên trang web của trường, www.gc.ac.nz, hoặc gửi email 
cho Quản Lý Du Học Sinh.

Trường học mang đến cho tất cả các học sinh cơ hội phát triển tiềm năng của mình tốt 
nhất có thể. Trường học giúp cho tất cả học sinh công nhận tầm quan trọng cơ bản của 
các giá trị như sự tự hào, tôn trọng, tự quản lý, truyền cảm hứng, liêm chính, phục vụ và 
sự phiêu lưu.

Thành tích học tập được ưu tiên hàng đầu, với mong muốn rằng các học sinh phát huy hết 
tiềm năng của mình. Trường học công nhận tầm quan trọng của giáo dục toàn diện và tạo 
cơ hội để học sinh tham gia hàng loạt các hoạt động.

ESOL
Các học sinh trong các lớp học chính khóa học một hoặc hai lớp Tiếng Anh tùy chọn để 
các em có thể đủ trình độ Tiếng Anh đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào Đại Học New Zealand. 

Xin truy cập trang web của trường để biết thêm thông tin: https://www.gc.ac.nz/


