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• Một chương trình được thiết lập dành cho học sinh 
quốc tế

• Giảng dạy Anh ngữ bởi Chuyên gia (ESOL) trong các 
lớp có sỉ số nhỏ.

• Một nhóm các nhân viên Quốc tế nhằm hướng dẫn 
và chăm sóc mục vụ

• Có đa dạng các môn học về học thuật và thực tiễn

• Ở trọ chung nhà với các gia đình người bản xứ

• Một trung tâm dành cho học sinh quốc tế có cung 
cấp các dịch vụ hỗ trợ

• Hỗ trợ y tế, tư vấn và học thuật

• Một chương trình định hướng

Học sinh quốc tế sẽ 
được cung cấp các dịch 
vụ nào?

• Một ngôi trường ân cần và thân thiện 
dựa trên tiêu chí đánh giá 

• Một chương trình giảng dạy bao hàm 
nhiều môn học mà từ đó để chọn ra 
Khóa học phù hợp để đạt được kết 
quả học tập xuất sắc cho các em

• Đội ngũ giảng dạy có năng lực chuyên 
môn cao

• Cơ sở vật chất hiện đại cho việc học 
tập

• Đạt các thành quả học thuật xuất sắc

• Được chứng nhận bởi NZQA

• Giám sát học thuật theo từng cá nhân

• Chăm sóc tận tình cho từng em

• Sống trong một thành phố nhỏ - môi 
trường dễ chịu, an toàn và ấm áp

Tại sao chọn 
Trường Trung 
học Ōtūmoetai? 



• Một môi trường an toàn và trong lành 

• Dân số 160.000 người

• Khí hậu ấm áp và đầy nắng

• Các bãi biển và bến tàu tuyệt vời, bơi 
lội, lướt sóng và lái thuyền buồm

• Cơ sở vật chất xuất sắc cho thể thao 
và giải trí

• Cách Sân bay Quốc tế Auckland 2 
tiếng 15 phút lái xe

• Cách các bãi trượt tuyết 4 tiếng lái xe

• Một loạt các nhà hàng cao cấp

• Một nền giáo dục chất lượng cao 

• Cơ sở vật chất hiện đại và xuất sắc

• Các giáo viên tận tụy và có năng lực 
chuyên môn cao 

• Có đa dạng các khóa học cho học sinh từ 
9 Tuổi đến 13 Tuổi

• Học trong trường có cả nam và nữ

• Có đầy đủ trọn vẹn các bằng cấp Quốc 
gia:

• Chứng chỉ Giáo dục Quốc gia (NCEA) Cấp 
độ 1, 2 và 3

• Học bổng Đại học

• Các đơn vị tiêu chuẩn để đạt Chứng chỉ 
Quốc gia

• Các bằng cấp để vào Trường Đại học và 
Trường Bách khoa

• Một môi trường học đường có sự quan 
tâm và giúp đỡ

• Có đa dạng các hoạt động văn hóa và thể 
thao

Trường Trung 
học  Ōtūmoetai 
College đem lại 
những gì?

Thành phố Taurange 
Đem lại những gì?



• Gửi email đến: international@otc.school.nz  
để lấy một Mẫu đơn Dự tuyển HOẶC

• Truy cập trang web của Trường trung học 
Ōtūmoetai đế lấy các mẫu đơn dự tuyển 
(www.otc.school.nz)

• Điền mẫu đơn xin học và gửi đơn bằng email tới 
trường

• Khi quý vị đã được chấp thuận ghi danh là học sinh 
của Trường trung học Ōtūmoetai, một giấy Mời 
Nhập học Có điều kiện và một hóa đơn ghi tất cả 
các khoản phí phải trả sẽ được gửi đến cho quý vị.

• Ngay sau khi nhận được khoản thanh toán chúng 
tôi sẽ gửi cho quý vị tất cả các chứng từ mà quý vị 
cần để nộp đơn xin thị thực du học

Các học sinh quốc tế 
ghi danh bằng cách 
nào?
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Để biết thêm thông tin xin liên hệ: 

105 Windsor Road, Bellevue, TAURANGA 
đt 07 576 2316
www.otc.school.nz @OtumoetaiCollege

Dunedin

Queenstown

Christchurch

Nelson

New Plymouth
Napier

Rotorua

Whangārei

Wellington

Tauranga (Trường Trung học Ōtūmoetai)Hamilton

Auckland

Kia māramahia te ora e te akoranga


