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Auckland, New Zealand
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Trường Trung học Pakuranga (Pakuranga College) là một trường nổi tiếng với khoảng 2.240 học sinh 
nam nữ. Chúng tôi có truyền thống quyết tâm đạt ưu tú trong mọi lĩnh vực và trường giữ thành tích 
trong việc đào tạo ra các học sinh độc lập, rất năng động và đầy trách nhiệm và được chuẩn bị chu 
đáo nhằm để việc học tập đại học sẽ thành công. Tại Trường trung học Pakuranga, chúng tôi hoan 
nghênh sự đa dạng và học sinh của chúng tôi đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau.

Địa điểm
Trường được đặt tại Pakuranga, đây là khu vực miền đông yên tĩnh và xinh đẹp của thành phố Auckland với chỗ ở đầy tiện nghi. 
Trường có khung cảnh xanh tươi với sân trường rộng rãi. Trường gần các bãi biển xinh đẹp và khu mua sắm tuyệt vời, cũng như chỉ 
cách 30 phút đến khu vực giải trí và khu thương mãi trung tâm (CBD) của Auckland. Sát bên trường là công viên Lloyd Elsmore, nơi có 
một số tiện nghi thể thao gồm khúc côn cầu (hockey), bóng bầu dục, bóng lưới, bóng gậy và các môn điền kinh.

Ở trọ nhà dân & Sự hỗ trợ của trường
Tại trường Pakuranga chúng tôi tin rằng cảm giác thân thuộc là một trong những điều thiết yếu cho trải nghiệm của du học sinh. Vì 
vậy, chúng tôi chọn lựa rất cẩn thận các gia đình mà học sinh sẽ ở trọ.

TẤT CẢ HỌC SINH THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH Ở TRỌ NHÀ DÂN SẼ ĐƯỢC LỢI ÍCH TỪ VIỆC:

• Việc xếp chỗ ở trọ nhà dân (homestay) với chất lượng cao, và 
cẩn thận so hợp học sinh với gia đình cho ở trọ.

• Điều hợp viên rất tận tâm của chương trình Homestay luôn túc 
trực 24/7 và thường xuyên thăm viếng và kiểm tra tất cả các 
nhà nhằm đảm chắc việc duy trì các tiêu chuẩn của chúng tôi. 

• Thường xuyên báo cáo đến phụ huynh và các báo cáo của nhà 
trường có sẵn trực tuyến.

• Đảm bảo việc truy cập internet cho tất cả các học sinh.

TRƯỜNG PAKURANGA & CÁC GIA ĐÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
HOMESTAY CÙNG HỢP TÁC ĐỂ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TÍCH CỰC.
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CÁC TIỆN NGHI & ĐẶC ĐIỂM GỒM CÓ:
• Mạng lưới kỹ thuật thông tin (IT) hiện đại với băng tần rộng 

không dây và có tốc độ cao.
• Hồ bơi nước ấm.
• Chương trình nhu liệu đa truyền thông (media suite).
• Khu khoa học với đầy đủ thiết bị.
• Khu kỹ thuật với công nghệ kỹ thuật ô tô và các buổi tập sơn 

và gò hàn.
• Trung tâm nghệ thuật với các tiện nghi nhiếp ảnh.
• Khu âm nhạc với các phòng thực tập.
• Phòng tập thể hình (gym) với đầy đủ dụng cụ.
• Phòng tập múa.
• Sân thể thao với đèn pha và lát cỏ nhân tạo.
• Thư viện hiện đại và trung tâm thông tin.
• ‘Cổng phụ huynh’ trực tuyến giúp phụ huynh trực tiếp truy 

cập kết quả học tập của con em mình.
• Đồng phục bắt buộc của trường Years 9-12 (Year 13 được 

miễn).

GIÁO TRÌNH:
• ESOL ở mọi trình độ.
• Nhiều lựa chọn rộng rãi về môn học với nhiều cách lựa chọn 

trong mỗi lĩnh vực môn học.
• Chương trình Giáo dục Ngoài trời gồm chơi thuyền buồm, 

chèo thuyền, xe đạp leo núi và leo vách đá.
• Chương trình Nghệ thuật Thị giác (Visual Arts) dồi dào.
• Các chương trình thể thao song hành với  

giáo trình, gồm nhiều loại sinh hoạt  
như bóng tròn, bóng rổ, bóng  
bầu dục, khúc côn cầu, quần  
vợt, cầu lông (badminton),  
đạp xe và bơi lội.

• Các chương trình văn hóa  
song hành với giáo trình,  
gồm  có múa, kịch nghệ  
và âm nhạc.

Học tập tại Pakuranga College
Tại Trường Pakuranga, ngoài việc giảng dạy ưu tú và việc chăm sóc tinh thần tốt đẹp, chúng tôi cũng tự hào về các tiện nghi xuất sắc 
và rất nhiều môn học dành cho học sinh.

Công nhận & Giải thưởng
Hơn 200 cựu học sinh của Trường Pakuranga đã tốt nghiệp Đại 
học Auckland mỗi năm.

Sơ lược  
về học sinh 
• TỔNG SỐ HỌC SINH: 2.240

• TỔNG SỐ DU HỌC SINH: 100 -150

• DU HỌC SINH QUỐC TẾ ĐẾN TỪ: 

Áo, Bỉ, Bolivia, Ba Tây (Brazil), Colombia, Chí lợi (Chile), Trung 

quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn độ, Ý, Nhật, Kiribati, Saudi Arabia, 

Nam hàn, Thụy sĩ, Tahiti, Đài loan, Thái Lan và Việt Nam.

2018 Laura Liu, Yatai Tan, Ininosa Obasuyi và Christine Lin 
đoạt học bổng của Đại học Auckland dành cho học sinh 
có Thành tích xuất sắc 

2018 Yage Hou đoạt Học bổng Năm đầu tiên dành 
cho học sinh quốc tế và Học bổng GO của Đại học 
Canterbury 

2018 Hussein Al-Rufaie đoạt Học bổng GO của Đại học 
Canterbury 

2018 Lily Bigwood, Mortaza Sahar và Maddy Roy đoạt 
Học bổng của Đại học AUT dành cho Học sinh có Thành 
tựu/Đóng góp đáng kể

2018 Elizabeth Arrowsmith đoạt Học bổng Kiwa của Đại 
học AUT dành cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học 

2018 Lucy Poole đoạt Học bổng Đối tác của Đại học MIT 
(MIT Partnership Scholarship)
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         Tại trường Pakuranga College, các 
giáo viên dạy em cách làm việc hiệu quả 
hơn và phát triển trí tưởng tượng phong 

Tập trung đến 
học sinh

Cách thức xin  
nhập học
ĐƠN XIN NHẬP HỌC:
Có thể tải xuống mẫu đơn từ trang mạng của  
nhà trường: www.pakuranga.school.nz

CÁC ĐƠN ĐÃ HOÀN TẤT: 
Một khi đã điền xong, hãy email đơn tới: 
tmccrindle@pakuranga.school.nz

Liên lạc chúng tôi
PAKURANGA COLLEGE
Pigeon Mountain Road 
Half Moon Bay, Auckland 2012 
New Zealand 
(PO Box 82090, Highland Park,  
Auckland 2143)

ĐT: 0064 9 534 7159 
Fax: 0064 9 534 2365 
Email: international@pakuranga.school.nz

www.facebook.com/PakurangaCollege 
www.pakuranga.school.nz

phú hơn. Em có cơ hội để thực hành, thay vì chỉ học lý thuyết.

Các giáo viên luôn làm cho các bài học trở nên vui thích hơn. Em 
cũng yêu thích việc trải nghiệm lối sống cân bằng ở New Zealand. 
Em có thể học tập và làm việc siêng năng, nhưng cũng có thì giờ vui 
chơi với bạn bè và tham gia vào các sinh hoạt thú vị khác.”
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