Học tập ở
Lower Hutt
Wellington, New Zealand
Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc
đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại.

Chúng tôi nằm trên con
đường tới Thủ đô của
New Zealand, Wellington.

Wellington là một
vùng sáng tạo, đa
dạng và năng động
Wellington la mot khu vực ket noi,
nơi cac hoc sinh đựơc ke vai vơi
nhựng nha khơi nghiep tai nang va
nhựng doanh nhan đoi mơi. Chung toi
ton vinh van hoa, nghe thuat, am thực
va canh đep tự nhien cua chung toi.

noi cua sự sang tao vơi hai vien
nghien cựu va khoa hoc đang cap the
giơi cua Chình phu, thuc đay khơi
nghiep va nhieu cac cong ty khoa hoc
va cong nghe lien ket vơi cac nha
cung cap dich vu giao duc.

Wellington đựơc van hanh bơi nhựng
ngựơi thong minh vơi khoang 50%
dan so trong đo tuoi lao đong đang
lam viec trong cac nghanh nghe ky
nang cao. Wellington la que hựơng
Vì Wellington là nơi tinh hoà hoi tụ
cua trựơng Đai hoc nghien cựu so
nên thục đày sự hơp tàc giựà nhà
mot va co ty le giao duc chuyen
cụng càp dich vụ giào dục, càc to chực
nghiep tren đau ngựơi cao nhat.
nghiên cựụ, cong đong doành nghiêp
Cac nha giao duc Wellingtion la
và Chính phụ Nêw Zêàlànd.
nhựng ngựơi tien tien trong lình
Ba trựơng Đai hoc đang cap the giơi,
vực cua ho. Tự cong nghe va cong
hai vien cong nghe va nhieu cơ sơ
nghe thong tin so sang tao, tơi cong
giao duc chuyen nghiep đoc lap chì
nghe na-no va khoa hoc y sinh,
nam cach nhau vai phut lai xe.
tơi nghe thuat trình dien va nau an.
Wellington co đay đu cac cơ hoi giao
Wellington la Thu đo cong nghe cao
cua New Zealand va Lower Hutt la cai duc va nghe nghiep cho cac ban.

Lower Hutt một thành
phố thân thiện và an toàn
Thanh pho cua chung toi co dan so la
100.000 ngựơi nam ơ thung lung phìa nam
cua song Hutt, cach 20 phut lai xe tơi Thu
đô Wellingtôn của New Zealand va cach 30
phut tơi san bay Quoc te Wellington.

Lower Hutt co rat nhieu le hoi van hoa
xuyen suot trong nam va chì mat vai phut
đe tới trủng tam the thaô, sự kien va hôa
nhac tai san van đong chình cua vung
Wellington va đau trựơng TSB.

La mot thanh pho an toan va de dang đi
lai vơi he thong giao thong tuyet vơi bao
gom xe buyt, tau va pha đe ket noi bon
thanh pho.

Lower Hutt la mot cong đong the thao
manh vơi rat nhieu cau lac bo va cac lựa
chon ơ cac trựơng hoc đe theo đuoi cac mon
the thao đa dang. Thung lung Hutt xinh đep,
song, cac khu rựng tự nhien va bai bien la
nơi tuyet vơi đe đi bo, đap xe leo nui, vui
chơi ngoai trơi va đi da ngoai.

Lower Hutt có trên 60
trường THCS và THPT và
một viện công nghệ- chỉ
cách các trường Đại học
đẳng cấp thế giới ở
Wellington 15 phút lái xe.

VIỆN CÔNG NGHỆ WELLINGTON
(WELTEC) (CẤP GIÁO DỤC
CHUYÊN NGHIỆP)
Chựơng trình hoc thực te đựơc thiet ke cung
vơi cac cong ty cong nghiep sang tao va dan
đaủ trông vủng đe hôc tự lý thủýet tới ký
nang thực te. Dàn đàụ trong ngành dich vụ
khàch hàng, Cong nghê sàng tào, Ky thụàt,
Cong nghê thong tin (IT) và Chàm soc sực
khoê vơi cơ lơp nho.

TRƯỜNG ST. BERNARD’S
COLLEGE
La trựơng THPT ket hơp Cong giao danh cho
nam sinh tuoi tự 7 tơi 13. Trựơng đựơc
thanh lap vơi muc đìch thuc đay hoc sinh
phat trien tiem nang cua ban than ve tam
hon, hoc thuat va xa hoi. La mot ngoi trựơng
đa van hôa lủôn lủôn nhiet liet chaô đôn cac
hoc sinh Quoc te đen tự moi nơi tren the giơi.

TRƯỜNG CHILTON ST JAMES
Đam baô chat lựớng giaô dủc caô nhat trông
mot ngoi trựơng nự sinh vơi truyen thong uy
tìn. Hoc sinh co nhieu lựa chon cac khoa hoc
ngoai khoa the thao, am nhac va khieu vu
trong mot ngoi trựơng dan đau trong cac
trựơng cua New Zealand ve trình dien.

TRƯỜNG HUTT VALLEY
HIGH SCHOOL

TRƯỜNG WAINUIOMATA
HIGH SCHOOL

La trựơng lơn nhat vung Wellington va la
trựơng THPT đong giao duc [Trựơng đong
giao duc la trựơng day ca nam sinh va nự
sinh. Tự tieng Anh cua đong giao duc la coeducational] cung cap giao duc chat lựơng
cao cho hoc sinh trong mot moi trựơng an
toan va nang đong.Co the manh trong lình
vực nhự am nhac, nghe thuat trình dien, cong
nghe va va chựơng trình the thao đay đu vơi
cac cuoc thi đau trình đo cao ơ cap Quoc gia.

La mot trựơng THPT đong giao duc [Trựơng
đông giaô dủc la trựớng daý ca nam sinh va
nự sinh. Tự tieng Anh cua đong giao duc la co
-educational] va đa van hoa cua Chình phu.
Trựơng la mot cong đong nang đong va gan
ket nơi ma hoc sinh cam thay đựơc thự
thach, ton trong va ho trơ - đac biet la vơi cac
nha tro thoai mai, rong rai va am ap [Hoc
sinh khi tơi New Zealand hoc tap se đựơc sap
xep ơ tro cung vơi gia đình ngựơi ban đia. Tự
tieng Anh chì viec ơ tro nay la homestay].

TRƯỜNG SACRED HEART
COLLEGE
La trựơng THPT ket hơp Cong giao danh cho
nự sinh tự 9 đen 13 tuoi ơ vung trung tam
Lower Hutt. La mot ngoi trựơng ma sự ựu tu
luon đựơc theo đuoi va ton vinh trong mot
khong khì cham soc va Cong giao đac biet
nhan manh vao am nhac, kich va thuyet trình
trựơc cong chung.

Phúc lợi của sinh viên là quan trọng
nhất với chúng tôi.
Cac trựơng hoc tren cua Lower Hutt la mot phan cua giao duc Wellington la mot mang lựơi cua 50 nha cung cap dich vu giao duc tự tat ca cac lình vực
trong khu vực Wellington, tat ca đeu nong nhiet chao đon sinh vien Quoc te.
Cac trựơng hoc cua chung toi la ben ky ket thực hien Chuan thực hanh giao
duc va cham soc sinh vien Quoc te [Khi hoc sinh quoc te tơi New Zealand
hoc tap, ben cung cap dich vu giào dục phài co tràch nhiêm đàm bào ràng
hoc sinh qụoc tê đựơc cụng càp thong tin, àn toàn và chàm soc phụ hơp vơi
tiêụ chụàn cụà Nêw Zêàlànd thụàt ngự tiêng Anh dụng chí chụàn này là
Codê of Pràcticê for thê Pàstoràl Càrê of Intêrnàtionàl Stụdênts]
Đaý la chính sach đam baô chat lựớng giaô đủc đựớc qủan lý bới Nha chực
trach ve van bang New Zealand (NZQA) [Tự tieng Anh cho NZQA la New
Zealand Qualifications Authority]
Cac cơ sơ giao duc cua Wellington thực hien nghiem tuc Chuan thực hanh
giao duc nay va cam ket cung cap sự cham soc chat lựơng cao tot nhat cho
hoc sinh. Ngay tự trựơc khi hoc sinh bựơc chan xuong may bay, cac nha
cung cap dich vu giao duc cua chung toi luon san sang giup đơ ve hoc tap va
tìm nơi ơ tro hơp ly va nhựng cham soc va ho trơ ve sau.

Hãy chọn Lower Hutt
Wellington là nơi bạn học tập.
studyinwellington.com
huttvalleynz.com/study
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