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T R Ả I N G H I Ệ M H Ọ C TẬ P Đ Ẳ N G C Ấ P T H Ế G I Ớ I
Là trường Trung học quy mô nhất của New Zealand,
Rangitoto chấp nhận học sinh ở độ tuổi từ 13 đến
19. Tổng số học sinh tại trường chỉ hơn con số 3000
em. Chúng tôi có truyền thống khuyến khích và khen
thưởng các cá nhân ưu tú. Theo đó, học bổng sẽ được
trao cho những em có thành tích học tập tiêu biểu.
Danh tiếng của trường Rangitoto được biết đến cả

trong nước lẫn quốc tế bởi chúng tôi có nhiều học sinh
liên tục đạt kết quả học tập xuất sắc. Đội ngũ giáo viên
được đào tạo bài bản, chương trình học được thiết kế
khoa học cùng với các cơ sở thiết bị hiện đại đã biến
chúng tôi trở thành một môi trường học tập mang lại
nhiều cảm hứng cho học sinh của mình.

Học sinh tốt nghiệp và con đường đến các trường Đại học hàng đầu thế giới
Trường Rangitoto là địa chỉ cung cấp số lượng sinh
viên lớn nhất cho các trường đại học ở New Zealand.
Những năm trở lại đây, học sinh tốt nghiệp từ trường
của chúng tôi đã dành được học bổng nhập học tại
các trường đại học không những chỉ ở trong nước mà

rất nhiều trong số đó đã được nhận vào các đại học
danh tiếng ở nước ngoài như Đại học Harvard, Đại
học Yale, Đại học Princeton, Đại học Stanford, Đại học
Cambridge, Đại học Oxford, Đại học Hoàng Gia London
và Đại học California (Berkeley).

H Ọ C TẬ P Ở R A N G I TOTO C O L L E G E
Môi trường học tập an toàn và chu đáo dành cho học sinh tại
trường Rangitoto mang lại hành trang cho các em để tiếp tục
thành công ở đại học và hơn thế nữa. Với truyền thống 15
năm tiếp nhận học sinh quốc tế, chúng tôi đã áp dụng nhiều
chương trình nhằm giúp các em hòa nhập với cuộc sống mới

ở New Zealand. Các thầy cô trưởng khoa sẽ luôn sâu sát để
bảo đảm rằng các em đang theo kịp chương trình. Đồng thời
các chuyên gia định hướng nghề nghiệp sẽ luôn đồng hành
với các em để vạch ra kế hoạch cho tương lai.

Hệ thống giáo dục của New Zealand
New Zealand có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, giúp chuẩn
bị hành trang cho học sinh bước vào đời trong bối cảnh phát
triển nhanh của nền kinh tế toàn cầu. Các em được tạo điều
kiện tham gia tích cực trên lớp cũng như làm việc cá nhân và
theo nhóm. Các thầy cô sẽ sử dụng nhiều hình thức đánh giá

khác nhau (ví dụ như kiểm tra, giao bài tập về nhà, đánh giá
thông qua các hoạt động thực hành, làm nhóm và trình bày
trước lớp) nhằm khuyến khích phát triển các dạng tri thức
khác nhau.

Lớ p h ọ c
Một số môn học sẽ là bắt buộc và một số là do học sinh lựa
chọn tùy vào định hướng tương lai của các em. Ở trường
Rangitoto, các em được tiếp cận với nhiều môn học đa dạng
về cả học thuật lẫn kĩ thuật. Nếu cần, các em có thể được

hỗ trợ về tiếng Anh trong các lớp ESOL. Trường chúng tôi tự
hào là nơi có khoa Toán và Khoa học hàng đầu và không quá
bất ngờ khi học sinh của trường luôn luôn đạt giải quốc gia
cho hai môn này.

Các môn học đã được chấp nhận ở bậc đại học
Trường Rangitoto mang đến nhiều môn học đã được chấp nhận ở bậc đại học để các em có
thể kết hợp vào chương trình học của mình. Các môn học đó là: Kế toán, Sinh học, Nghiên cứu
Kinh doanh, Tính toán, Hóa học, Nghiên cứu Cổ điển, Lập trình máy tính, Khiêu vũ, Kịch nghệ,
Kinh tế, Điện tử, Tiếng Anh, Công nghệ Thực phẩm, Tiếng Pháp, Địa lý, Thiết kế đồ họa, Y tế,
Lịch sử, Lịch sử Nghệ thuật, Tiếng Nhật, Công nghệ vật liệu, Truyền thông đa phương tiện,
Nghiên cứu Truyền thông, Trình diễn Âm nhạc, Hội họa, Nhiếp ảnh, Thể dục Thể thao, Khoa
học Thể thao, Thống kê, Ngôn ngữ Maori và Công nghệ Dệt may.

Cơ sở vật chất
Ở trường Rangitoto, học sinh được tiếp cận với cơ sở vật
chất hiện đại nhất ở Nam Bán Cầu bao gồm các phòng học
hiện đại, Trung tâm Thông tin và Thư viện với các phòng
học và đọc sách cao cấp, truy cập máy tính và Wi-Fi miễn
phí cho tất cả học sinh, một giảng đường, một sân hockey
tiêu chuẩn Olympic có thể hoạt động trong mọi điều kiện
thời tiết, ba nhà thể chất và một phòng tập tạ, một đường

chạy điền kinh đạt tiêu chuẩn, năm sân thể thao, một khu
Khoa học chuyên dụng có các phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa
học, Sinh học và Điện tử, một khu tiếng Anh với các studio
quay phim và phát sóng truyền hình cùng với các phòng
diễn kịch, một khu âm nhạc có không gian thực hành và
trình diễn, một phòng khiêu vũ có sàn nhún, một hồ bơi hiện
đại cùng với viện thể thao ngay trong khuôn viên trường.

C á c h o ạ t đ ộ n g T h ể t h a o , Â m n h ạ c v à Vă n h ó a
Bên cạnh việc học văn hóa, chúng tôi muốn học sinh của
mình được phát triển cả về mặt nhân cách, thể chất và xã
hội. Chúng tôi khuyến khích tất cả các em tham gia vào các
hoạt động ngoại khóa đa dạng để khám phá đam mê của
bản thân.
Tại Rangitoto, học sinh có thể tham gia 40 môn thể thao
khác nhau bao gồm bóng bầu dục, bóng đá, bóng chày,
bóng rổ, đấu kiếm, judo, karate, golf, trượt tuyết, trượt ván
tuyết, bóng chuyền, bóng nước, lướt sóng, thuyền buồm và
nhiều môn khác nữa. Chúng tôi có hẳn một Chương trình
Bóng bầu dục Đặc biệt cho Học sinh Quốc tế, có thể đáp

ứng nhu cầu của những em chỉ mới tập chơi và cả những
em đã có kinh nghiệm.
Học sinh của chúng tôi còn có cơ hội tham gia các ban
nhạc, các dàn nhạc jazz, hợp xướng, đồng ca và các nhóm
âm nhạc thính phòng. Đặc biệt, trường có thể đáp ứng nhu
cầu gia sư cho các bài học về các nhạc cụ. Nhà trường còn
tổ chức nhiều nhóm khiêu vũ và nhạc kịch đồng thời cũng
có nhiều hoạt động đa dạng chẳng hạn như các giải thi đấu,
Tuần lễ Đa dạng Văn hóa, Mô hình Liên Hiệp Quốc (sinh
viên tranh luận về các vấn đề thế giới giống như Liên Hiệp
Quốc) và kapa haka (trình diễn nghệ thuật Maori).

Sự đa dạng
Học sinh quốc tế cùng học tập với học sinh New Zealand.
Điều này giúp kỹ năng tiếng Anh phát triển tự nhiên hơn và
mang lại sự tự tin cho các em. Các em cũng sẽ cùng hòa
nhập với các học sinh quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia khác
nhau bao gồm Đức, Hoa Kỳ, Brazil, Bỉ, Chile, Nhật Bản,

Mexico, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan, Ý, Hàn Quốc, Áo,
Thụy Sĩ, Nga và Argentina.

S I N H S Ố N G TẠ I N E W Z E A L A N D
Học sinh yêu thích đất nước New Zealand vì nơi đây có
cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, con người thân thiện và nền
giáo dục tiên tiến. Nhờ có tỉ lệ tội phạm thấp và hầu như
vắng bóng các loại động vật nguy hiểm nên New Zealand
thường được xếp trong nhóm hai hoặc ba nước đứng đầu
thế giới về mức độ an toàn.
Sinh hoạt phí ở New Zealand cũng thấp hơn các nước Úc,
Anh, Canada và Hoa Kỳ. Du khách luôn trầm trồ trước bầu
không khí trong lành, nguồn nước hợp vệ sinh và không
gian thoáng đãng nơi đây. Ở New Zealand, bạn có thể tìm
thấy những địa điểm tuyệt vời để thư giãn cùng với rất

nhiều các môn thể thao ngoài trời như đi bộ đường dài,
chèo thuyền kayak, lướt sóng, câu cá, nhảy bungy, chèo
thuyền vượt thác và nhảy dù nghệ thuật.
Với chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động giáo dục
quốc tế, chính phủ New Zealand đã đề ra bộ Quy tắc Thực
hành về Chăm sóc Đỡ đầu cho Sinh viên Quốc tế và bắt
buộc các cơ sở đào tạo phải tuân thủ chấp hành. Các bậc
phụ huynh hoàn toàn an tâm khi biết rằng con em mình
đang được chính phủ New Zealand cũng như nhà trường
và các gia đình người bản xứ hỗ trợ.

Vị trí
Trường Rangitoto nằm ở khu vực Auckland. Auckland là
thành phố lớn và hiện đại nhất của New Zealand với nhiều
tòa nhà chọc trời, dịch vụ mua sắm cao cấp cùng chuỗi nhà

hàng ăn uống tuyệt hảo. Trường Rangitoto tọa lạc trên Vịnh
Mairangi ở Bờ Bắc, cách trung tâm thành phố khoảng 20
phút lái xe.

Homestays
Bằng hình thức phỏng vấn, Điều phối viên về Lưu trú của
chúng tôi sẽ tiến hành lựa chọn những gia đình bản xứ
phù hợp dựa trên các tiêu chí như sinh sống gần trường
học, gần các cửa hàng địa phương và gần những bãi
biển quyến rũ. Trong mắt các gia đình người bản xứ, sinh
viên quốc tế cũng giống như con của họ vậy. Do đó họ
sẽ chăm sóc và hỗ trợ hết mình trong thời gian các em ở
New Zealand. Homestays là một phần khó quên trong trải
nghiệm cuộc sống ở New Zealand của các sinh viên quốc
tế. Thậm chí mãi về sau này, các em vẫn thường xuyên giữ
liên lạc với gia đình người bản xứ của mình.
Các gia đình người bản xứ có thể chuẩn bị cho các em cả
ba bữa sáng, trưa và chiều (còn gọi là Fullboard). Người
dân New Zealand chủ yếu dùng các món ăn của Anh. Tuy
nhiên, chúng tôi cũng rất yêu thích nhiều món ăn đa dạng
khác. Nhiều vùng nông thôn ở New Zealand là vùng chuyên
canh tác nông nghiệp. Vì thế chúng tôi dễ dàng có được
nguồn cung cấp thịt, trái cây và rau quả tươi ngon. Ẩm
thực Á Đông cũng rất được ưa chuộng ở New Zealand. Do
đó việc muốn nếm thử một chút hương vị quê nhà là điều
không có gì khó khăn.
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