Chào mừng bạn đến với trường Palmerston North Girls’ High School
New Zealand (Thành lập năm 1902)
Địa điểm: Palmerston North, New Zealand
Chương trình học: Từ lớp 9-13 (13-18 tuổi)
Số lượng học sinh: 1250 nữ sinh
Số lượng học sinh quốc tế: 30

New Zealand (NZ):
NZ là một đất nước đặc biệt với dân số vào khoảng 4.6 triệu người. NZ may mắn sở hữu một trong những cảnh quanh kỳ vĩ nhất
thế giới. Từ cánh đồng xanh bao la đến những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và những bãi biển xinh đẹp trải dài khắp đất nước tạo
nên một NZ rất riêng biệt.
Người NZ, hay còn gọi là người “Kiwi”, được biết đến với sự thân thiện và lòng hiếu khách. Họ thích hưởng thụ cuộc sống với
lối sống đơn giản và chú trọng sự an toàn.

Thành phố Palmerston North:

Palmerston North, gọi tắt là "Palmy", là thành phố lớn thứ 8 của NZ với dân số khoảng
85,000 người, toạ lạc tại phần dưới của đảo Bắc của NZ, cách thủ đô Wellington
khoảng 2 tiếng lái xe.
Bạn có thể bắt gặp những phong cảnh tuyệt đẹp khắp mọi nơi tại thành phố Palmy xinh
đẹp. Và chỉ với vài tiếng lái xe từ Palmy, bạn cũng đã có thể đến với khu trượt tuyết
hay những vườn nho làm rượu nổi tiếng.

Tại sao lại chọn PNGHS:

Palmy có tất cả các tiện nghi của một thành phố lớn như plaza, siêu thị, rạp phim, nhà
hát,... nhưng không hề có những vấn đề phúc tạp như ta thường gặp ở thành phố lớn một thành phố an toàn, thân thiện và không đắt đỏ.

• Với những lớp học nhỏ, từng cá nhân học sinh đều được giáo
viên đặc biệt quan tâm.
• Chương trình bổ túc Tiếng Anh đặc biệt dành riêng cho học
sinh quốc tế.
• PNGHS chú trọng sự phát triển toàn diện của học sinh, do đó
trường luôn tạo điều kiện cho học sinh vừa học tập, vừa tham
gia các hoạt động ngoại khoá, rèn luyện thể lực và đào tạo nhân
cách.
• Với sự tự do lựa chọn môn học chuyên môn trong nhiều lĩnh
vực, học sinh luôn được hỗ trợ để phát triển tài năng cá nhân
trong lĩnh vực sở trường và tập trung cho sự nghiệp trong tương
lai.
• Học sinh được sống trong thành phố của giáo dục và tri thức.
• Tham gia vào các hoạt động ngoại khoá ngoài trời nhằm trải
nghiệm đất nước và con người NZ.

• Đa dạng về hoạt động thể thao hỗ trợ học sinh nâng cao
kĩ năng thể thao.
• Cơ sở vật chất và thiết bị được đầu tư kĩ càng, bao gồm
cổng thông tin đăng nhập cho phụ huynh và học sinh để
liên tục cập nhật thông báo từ trường và tình hình học
tập của học sinh.
• Internet tốc độ cao bao phủ quanh trường nhằm tạo điều
kiện tốt nhất cho học sinh học tập.
• Hệ thống giáo dục của trường được kết nối chặt chẽ với
các trường cao đẳng, đại học và trung tâm nghiên cứu
(Massey, UCOL và IPU)
• Bộ phận chuyên hỗ trợ và chăm sóc cho học sinh quốc
tế.
• Môi trường gia đình homestay thân thiện, cởi mở và an
toàn.

Môi trường học tập:
• Học sinh có nhiều sự lựa chọn trong con đường học vấn. Các em có thể chọn học những môn học được phê duyệt bởi những
trường đại học để hoàn tất chứng chỉ quốc gia của New Zealand (National Certificate of Educational Achievement –NCEA)
hay các khóa học đào tạo nghề để có thể xin việc ngay sau khi tốt nghiệp.
• Học sinh được tự do lựa chọn môn học mà mình yêu thích để có định hướng tốt hơn trong tương lai. PNGHS cung cấp rất
nhiều môn học trong từng lĩnh vực chuyên sâu như kinh tế, kế toán, lập trình, thiết kế, ngôn ngữ,...
• Chương trình học bổ trợ và chương trình học nâng cao cho từng đối tượng học sinh.
• Kết quả học tập của trường xuất sắc: trong năm 2018, 91.8% học sinh đạt NCEA Level 1, 91.5% đạt Level 2, 86.2% đạt
Level 3, và 75.7% đậu đại học.
• PNGHS đã đào tạo ra những cựu nữ sinh nổi bật: Gita Angus - Họa sĩ, Geogia Barnett và Liana Leota - Vận động viên thể
thao xuất sắc, Emily Naylor và Kayla Sharland - Vận động viên tham gia Olympic, Joy Cowley - Nhà văn, Anna Leese -Nghệ
sĩ nhạc thính phòng.
• Hằng năm, PNGHS đều có nhiều em học sinh được lãnh học bổng lớn từ các trường Đại Học trên toàn New Zealand. Chỉ kể
đến một số học bổng được nhận trong năm 2017 như:












Massey University Business School Future Leaders Scholarships - $5000 mỗi học bổng cho 3 học sinh
Massey University Academy of Sport Scholarship - $3,000 mỗi học bổng cho 2 học sinh
Massey University Business School Scholarships - $1,000 mỗi học bổng cho 3 học sinh
University of Auckland Top Achiever Scholarships - $20,000 mỗi học bổng cho 2 học sinh
Victoria University Scholarship - $5,000 cho năm học đầu tiên cho 12 học sinh
University of Otago Leaders of Tomorrow Scholarship - học bổng $10,000 cho 1 học sinh
University of Otago Vice Chancellor's Scholarship - học bổng $5,000 cho 1 học sinh
University of Otago Maori & Pacific Peoples' Scholarship - học bổng $15,000 cho 1 học sinh
University of Otago Performance Entrance Scholarship - $20,000 mỗi học bổng cho 2 học sinh
University of Otago Academic Excellence Entrance Scholarship - học bổng $40,000 cho 1 học sinh
Và một học sinh được tặng học bổng trị giá hơn $250,000 cho việc tham gia đội bóng rổ tại Mỹ và theo học tại
trường đại học Liberty hoặc Virginia

Thể thao:
PNGHS hỗ trợ học sinh với trên 30 môn thể thao, bao gồm cá
nhân và đồng đội. Hầu hết các môn thể thao đều có đội được
chọn lựa để đi tranh đấu tại các cuộc thi cấp trường trung học
cơ sở New Zealand hằng năm. PNGHS có các cá nhân nổi bật
được nhận làm đại diện thể thao của New Zealand tham gia thi
đấu trên đấu trường quốc tế.

Nghệ thuật:
Học sinh có cơ hội được tham gia và cạnh tranh ở các hoạt động tập thể như nghị luận, hòa
tấu, hợp xướng, Diversity Dance Company, PasifikaFusion, Kapa Haka (điệu nhảy truyền
thống của người Maori), tìm kiếm tài năng Rock da House hằng năm, sản xuất những sản
phẩm nghệ thuật tại trường, múa/nhảy truyền thống, lễ hội quốc tế (International Festival),
Year 10 Wearable Art, viết văn, triển lãm nghệ thuật, bài phát biểu, phương tiện truyền thông
và nhiều hơn nữa.

Khả năng lãnh đạo:
Khi đăng ký vào các trường đại học, một trong những yêu cầu hiển nhiên đó là việc
học sinh thể hiện được khả năng ứng biến, kiên nhẫn và tinh thần đồng đội. PNGHS
tạo vô số những cơ hội, ngoài thể thao và nghệ thuật, cho con gái của gia đình bạn
được lựa chọn tham gia và thể hiện chính mình như: The Duke of Edinburgh Hillary
Award, Spirit of NZ, Semper Sursum Agnitio,...

Học phí và sinh hoạt phí năm học 2019:

Học bổng:

Học phí: $15,000
Phí hành chính: $1,000
Homestay (46 tuần): $11,730 Phí sắp xếp Homestay
Bảo hiểm: $600
và Pastoral Care: $1,000

PNGHS sẽ tặng học bổng cho một phần học phí cho các em học
sinh nổi bật.

Lớp 9 và 10: Tháng 2 đến tháng 10

Lớp 11, 12 và 13: Tháng 2 đến tháng 8

Thời gian nhập học:

Vài dòng chia sẽ cảm nghĩ của các nữ sinh Việt Nam đã và đang theo học tại trường PNGHS:
Hoàng Ngọc Trang
2015 là năm đầu tiên mình học tại Palmerston North Girls' High School và đến bây giờ đã
được ba năm. Ba năm đó chính là ba năm mà bản thân mình có rất nhiều thay đổi và học
được rất nhiều thứ mà trước đây mình chưa bao giờ có được; và hơn hết chính là mình đã
biết được bản thân mình thích gì và làm được những gì. Đối với mình Palmerston North
Girls’ High School là một môi trường lí tưởng để học tập và trưởng thành, đó là nơi mà
mình đã được tiếp xúc với rất nhiều nền văn hoá khác nhau. PNGHS còn là một môi trường
năng động nơi mà mình có rất nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động ngoại khoá và đó
chính là cách giúp mình hội nhập và phát triển khả năng tiếng anh của bản thân.
Nguyễn Linh Chi
Lý do mà tôi tìm đến với New Zealand là bởi vì hầu hết mọi người đều nói đó là một
trong những đất nước tốt về việc giáo dục và đồng thời đó là nơi mà bạn nên ghé qua
một lần. Trong suốt những năm ở đây, tôi đã có cơ hội được ghé thăm những thành phố
ở New Zealand như Wellington, Taupo, Rotorua, Napier,... và đồng thời tôi đã được
chứng kiến những cảnh quan vô cùng tuyệt vời mà tôi không thể tìm thấy ở bất kì đâu.
Ngoài ra, tôi còn bị ấn tượng bởi con người và thiên nhiên ở nơi đây. Họ vô cùng thân
thiện, cởi mở và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Bên cạnh việc làm quen với môi trường
học tập mới, tôi cảm thấy như tôi rất được chào đón ở nơi đây. Tôi nhận được rất nhiều
sự giúp đỡ đến từ thầy cô và bạn bè trong những tháng đầu tiên ở đây và từ đó mà dần
dần tôi bắt đầu có những người bạn mới. Tôi thực sự đã có những trải nghiệm tuyệt vời
ở nơi đây.

Hồng Vân
Mình đã theo học và hoàn thành trung học tại trường Palmerston North Girls' High School
trong vòng hai năm. Hai năm học với mình tuy không phải là quá dài nhưng cũng hề ngắn
ngủi. Trường học đã dạy mình không chỉ có kiến thức mà còn giúp mình phát triền toàn diện
hơn, trang bị cho mình những hành trang cho những bước đầu của cuộc đời. Tại đây mình đã
được gặp nhiều bạn mới, làm quen với nhiều nền văn hoá khác nhau và mở mang hiểu biết của
mình trong nhiều lĩnh vực. Hơn cả, mình cảm thấy vô cùng biết ơn khi mình có cơ hội được
học tại một môi trường hoc tốt, thân thiện, đặc biệt là các thầy cô luôn luôn quan tâm tới mình,
luôn không ngần ngại giúp đỡ mình mỗi khi mình gặp khó khăn. Đặc biệt hơn cả là các cô tại
văn phòng học sinh quốc tế, các cô luôn giúp mình cảm thấy thoải mái nhất khi tới trường và
thực sự, các cô đã trở thành gia đình của mình từ lúc nào mình cũng không biết nữa.
Có thể các bạn cũng biết, nền giáo dục ở New Zealand và Việt Nam có rất nhiều điểm khác nhau. Số lượng môn học có thể ít
hơn nhưng khối lượng công việc cần hoàn thành thì lại nhiều hơn. Nhưng cũng chính điều đó cũng đã rèn luyện cho mình thói
quen đọc sách nhiều hơn và làm quen với việc tự nghiên cứu tự học. Khi mình mới tới, mình cũng gặp rất nhiều khó khăn
trong việc giao tiếp và nghe giảng trên lớp bởi vì mình chưa thể quen được với tốc độ nói và giảng bài trên lớp của các thầy
cô. Tuy là vậy, nhưng nhờ sự giúp đỡ rất tận tình của thầy cô khi biết mình là học sinh quốc tế, mình đã có thể hoà nhập dễ
dàng hơn. Điều mình cảm thấy thích thú nhất đó chính là trong mỗi tiết học, các thầy cô đều dành ra một chút ít thời gian để
chúng mình có thể thư giãn, thông qua các trò chơi hay là quizz, vừa thoải mái lại vừa là một cách giúp chúng mình ghi nhớ
lại bài cũ nhanh hơn. Các môn học ở tại đây cũng rất thực tế khi mình có thể chọn lựa những môn học mà mình yêu thích và
cảm thấy cần thiết cho việc lựa chọn ngành nghề tại trường đại học. Kiến thức mình được học tại trung học cũng đều giúp
mình khá nhiều khi mình bước vào đại học.
Bên cạnh việc học, trường cũng có rất nhiều hoạt động ngoại khoá cho học sinh như là ngày hội thể thao hay là những cuộc
thi hát, nhảy, ngoại khoá. Là nơi những bạn học sinh có cùng sở thích sẽ có cơ hội làm quen và tiến gần tới nhau hơn. Các
bạn học sinh ở đây đều rất tài năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau làm mình cảm thấy rất ngưỡng mộ, Điều đó tạo cho mình
nhiều động lực để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Điều mình cảm thấy rất thích ở trường đó chính là thầy cô luôn tạo cho chúng
mình những cơ hội để có thể được học những kinh nghiệm lãnh đạo hay những công việc xã hội như từ thiện, quyên góp tiền
để ủng hộ cho những bạn học sinh hay những người có hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn hơn mình. Nhờ đó mà chúng
mình có trách nhiệm với xã hội hơn và san sẻ tình yêu thương nhiều hơn. Bất kì ai cũng có thể có cơ hội tham gia những cộng
đồng học sinh, trong nhiều lĩnh vực từ học tập cho tới ngoại khoá hay nghệ thuật. Đây đều là những nơi giúp chúng mình
mạnh dạn, tự tin và khám phá được nhiều tiềm năng của bản thân hơn.
Một trải nghiệm nữa ngoài việc được học tập tại một ngôi trường tốt đó chính là gia đình homestay mà mình sống cùng trong
hai năm học của mình. Cho tới tận bây giờ, mình vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn khi mình có được một gia đình
homestay tốt và quan tâm mình như chính người thân trong gia đình của họ. Cũng như bao du học sinh khác, mình cũng có
cảm giác lạc lõng và tủi thân một chút khi mình vừa rời gia đình tại Việt Nam và theo học tại một nơi xa xôi, không có mấy ai
thân quen. Mình cũng lo lắng nhiều thứ, lo lắng rằng liệu mình có thể hoà nhập, lo sợ mình không thể hiểu bài giảng của thầy
cô,..Nhưng gia đình homestay của mình chính là những người đã xoa dịu những lo lắng đó và luôn tạo những điều kiện làm
cho mình cảm thấy thoải mái nhất như mình đang ở tại chính gia đình mình. Mình không phải lo lắng chuyện ăn uống ra sao,
luôn có không gian riêng để mình có thể học tập và sinh hoạt cá nhân nhưng gia đình homestay cũng luôn có những buổi tụ
họp gia đình mà họ luôn vui vẻ khi mình có thể tham gia cùng. Hơn thế nữa, sống cùng với gia đình homestay cũng là một
nơi ma mình có thể kết bạn, những người bạn đến từ các quốc gia khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ là ai cũng đều thích
giao lưu học hỏi. Nhờ vậy mà trong hai năm học trung học, mình đã có thêm kha khá bạn đến từ khắp nơi trên thế giới.
Thời gian mình ở cùng gia đình homestay, mình đã học được rất nhiều điều, từ cách sống của người Kiwi, học được các tự
lập hơn và tất nhiên vốn tiếng anh của mình cũng được cải thiện rất nhiều vì mình có nhiều cơ hội giao tiếp với người bản xứ
hơn. Họ đều là những người thân thiện và cho tới tận bây giờ, mình vẫn giữ liên lạc với họ vì với mình, họ cũng chính là
những người đã giúp mình hoàn thiện bản thân hơn.
Đó chỉ là vài dòng chia sẻ về trải nghiệm của mình về học tập và homestay
tại New Zealand. Nếu có thể kể hêt, mình không nghĩ giấy bút có thể diễn tả
hết quãng thời gian tuyệt vời đó của mình tại New Zealand. Giờ đây, mình
đã là một sinh viên đại học, nhưng mình sẽ không bao giờ quên mái trường
trung học Palmerston North Girls' High School, nơi đã nuôi dưỡng những
ước mơ và nâng đỡ mình trưởng thành hơn. Mình sẽ luôn nhớ mãi khoảng
thời gian tuyệt vời mình có được ở mái trường thân yêu này!
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