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Thông tin
nhập học
dành cho Học sinh
Quốc tế

Bạn muốn học tập tại trường Wellington High School và bạn đã nhận được thư mời nhập
học!
Trong tài liệu này, bạn sẽ được cung cấp các thông tin về trường Wellington High School,
thành phố Wellington cũng như việc học tập tại New Zealand – đọc kỹ tài liệu này sẽ giúp
bạn và phụ huynh đưa ra các quyết định đúng đắn cho con đường học tập của mình.

Trường Wellington High School
Nhà trường tuyển cả học sinh Nam và Nữ từ lớp 9 đến lớp 13. Học sinh Quốc tế nhập học
phải từ 14 tuổi trở lên. Học sinh trường Wellington High School không mặc đồng phục.
Trường học nằm ở khu vực trung tâm, chỉ cách trung tâm Wellington 10 phút đi bộ.
Học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 bắt đầu học từ 8h45 sáng và kết thúc vào lúc 3h20 chiều.
Học sinh lớp 12 và 13 thường bắt đầu vào lúc 10h sáng và kết thúc vào lúc 3h20 chiều.
Tài liệu về chọn môn học và thông tin Chứng chỉ thành tích giáo dục quốc gia và đầu vào
Đại học [Từ tiếng Anh đầu vào Đại học là University Entrance (UE)] được gửi kèm riêng.

Ở trọ
90% học sinh của chúng tôi sống cùng gia đình người bản địa. Số còn lại sống cùng họ hàng
hoặc bạn của gia đình.
Dưới đây là những điều bạn nhận được khi sống cùng với gia đình người dân địa phương.
 Bạn sẽ được sắp xếp ở cùng với gia đình người địa phương sao cho phù hợp nhất có
thể với những yêu cầu của bạn trong hồ sơ nhập học. Điều phối viên phụ trách nơi ở
cho học sinh sẽ quản lý vấn đề này. Thời gian đi từ nơi ở tới nhà trường mất khoảng
20 phút đi bằng xe buýt.
 Gia đình chủ nhà sẽ cung cấp cho bạn phòng riêng và giúp bạn cảm thấy mình như là
một thành viên của gia đình. Chủ nhà sẽ chuẩn bị bữa ăn tối và sẽ đảm bảo rằng thức
ăn luôn sẵn sàng cho bữa sáng và bữa trưa. Phần lớn các gia đình ở New Zealand có
bữa sáng gồm có bánh mỳ hoặc ngũ cốc để bạn tự chuẩn bị cho mình. Nếu bạn thích
hoặc không thích điều gì hãy nói cho gia đình chủ nhà biết. Gia đình sẽ cung cấp cho
bạn quyền truy cập mạng không dây không giới hạn dung lượng. Bạn sẽ không phải
trả phí cho dịch vụ này. Hãy thông báo cho điều phối viên nhà ở biết nếu bạn phải trả
phí.
 Hầu hết các các gia đình ở New Zealand đều có nuôi thú, phổ biến là mèo và chó. Thú
nuôi được phép ở bên trong nhà.
 Nếu bạn không hài lòng với gia đình chủ nhà của mình, điều phối viên phụ trách nơi ở
sẽ giúp bạn chuyển tới gia đình khác phù hợp hơn.
Đi đến trường
Hầu hết các học sinh đều đi xe buýt đến trường. Khi sử dụng thẻ học sinh Snapper, chi
phí đi lại mất khoảng 20 đô la một tuần.
Nếu sống ở New Zealand ít hơn một năm hoặc đang ở cùng gia đình người địa phương,
bạn không được phép lái xe.
Ngoài ra, để sở hữu/lái xe ô tô bạn phải được sự cho phép đồng ý bằng văn bản/thư của
phụ huynh, phằi có bằng lái xe đầy đủ của New Zealand và phải có bảo hiểm xe ô tô toàn
diện. Tham khảo thêm thông tin tại đây www.drivesafe.org.nz
Đi xe đạp
Bạn có thể đi xe đạp tới trường nhưng bạn luôn luôn phải đội mũ bảo hiểm. Bạn cũng cần
chứng minh cho chúng tôi thấy bạn hiểu luật đường bộ NZ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn
tham gia khóa học Bike Safe.
Những việc để làm tại Wellington
Wellington là một thành phố an toàn, xanh, sạch đẹp với các bãi biển thơ mộng và nhiều việc
để làm. Để có thêm thông tin truy cập vào đường dẫn sau
http://wellington.govt.nz/about-wellington/what-to-do và
http://wellington.govt.nz/recreation/enjoy-the-outdoors/walks-and-walkways và
http://wellington.govt.nz/recreation/get-active-indoors/asb-sports-centre/programmes-andactivities

Giá và chi phí ở Wellington
Vé xem phim: 11 đô la
Một tô mỳ và thịt có giá: 6.50 đô la
Bánh mỳ McDonalds có giá: từ 3 đô la tới 6 đô la
Cước điện thoại trả trước: 19 đô la/1 tháng
Luôn cất giữ tiền và đồ dùng cá nhân – không mang theo nhiều tiền mặt và luôn luôn chắc
rằng bạn luôn để ý tới túi của bạn cả khi ở trong trường và ngoài trường.
Thức ăn ở Wellington
Học sinh quốc tế thường nhớ thức ăn ở quê nhà. Sẽ rất là tốt nếu bạn nói điều này với gia
đình chủ nhà và nên đi mua sắm cùng họ để chỉ cho họ thức ăn mà bạn thích.
Có rất nhiều khu chợ đa dạng và cửa hàng thực phẩm ở Wellington sẽ giúp bạn đỡ nhớ nhà
hơn.
Thử truy cập vào https://yellow.co.nz/y/yans-supermarket, http://www.afspecialist.co.nz/
http://www.labellaitalia.co.nz/bel-mondo-international-food-market và
https://nearbynz.com/pages/the-original-german-bakery-kilbirnie/46574
Tôi có thể đi làm khi tôi là học sinh không?
Bạn chỉ được phép đi làm bán thời gian nếu bạn đang học lớp 12 hoặc trên 16 tuổi và bạn ở
New Zealand ít nhất một năm. Cơ quan di trú New Zealand cho phép bạn làm việc tối đa 20
giờ một tuần trong thời gian học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ.
Trường Wellington High School không khuyến khích học sinh đi làm thêm nhiều hơn 10
tiếng một tuần trong kỳ học. Luật của New Zealand qui định mức lương tối thiểu trả cho
người lao động từ 16 tuổi trở lên là $16,50 dollar một giờ.
https://employment.govt.nz/starting-employment/rights-and-responsibilities/minimumrights-of-employees/ và https://employment.govt.nz/assets/Uploads/tools-andresources/publications/minimum-employment-rights-and-responsibilities-chinesetraditional.pdf
Bác sỹ và Nha sỹ
Nếu bị bệnh, bạn và gia đình chủ nhà cần sắp xếp đi khám bác sỹ gia đình (GP) hoặc tới
phòng khám the After Hours Clinic trên đường Adelaide Rd ở Newtown.
Nếu bạn muốn gặp bác sỹ có thể nói được ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, hãy hỏi nhân viên bộ
phận Quốc tế.
Không đi bệnh viện trừ khi bạn gặp tai nạn hoặc trong trường hợp y tế khẩn cấp.
Nhân viên bộ phận Quốc tế sẽ giới thiệu nha sỹ cho bạn nếu cần. Nhiều học sinh thường
khám nha khoa khi về nước thăm gia đình.

Bảo hiểm
Tất cả học sinh quốc tế phải có bảo hiểm y tế và đi lại. Nhà trường có thể sắp xếp giúp học
sinh mua bảo hiểm. Nếu bạn và phụ huynh muốn tự sắp xếp mua bảo hiểm, nhà trường phải
được nhận bản dịch sang tiếng Anh
Mang theo quần áo gì?
Wellington có khí hậu biển, ôn hòa và có nhiều gió
Thời tiết tốt nhất là từ tháng Mười đến tháng Tư, với nhiệt độ trung bình từ 170C đến 210C.
Mùa đông tương đối ngắn và không bao giờ quá lạnh. Có tuyết rơi hai lần trong vòng 30 năm
qua. Nhiệt độ ở Wellington hiếm khi lên trên 250C (770F), hoặc xuống thấp dưới 60C (430F).
Vào mùa đông, Wellington còn có làn gió Nam làm cho không khí có thể lạnh hơn.
Bạn nên có áo khoác/ áo gió, loại có thể mặc mưa có mũ và áo ấm có mũ trùm v.v., sử dụng
hoặc mang giầy cao cổ sẽ rất tốt. Bạn cũng nên mang đồ bơi!
Nếu chọn giáo dục ngoài trời như một môn học, bạn cần có giầy leo núi, túi ngủ và đồ giữ
ấm.
An toàn ở Wellington
Wellington là một thành phố an toàn theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health
Organisation) và người dân ở đây rất thân thiệt và nhiệt tình. Hãy hỏi nếu bạn cần giúp đỡ.
Bạn cần cẩn thận với nước và mặt trời. New Zealand có nhiều bãi biển, hồ và sông cho bạn
thưởng ngoạn. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận vì có thể những nơi đó sẽ rất nguy hiểm. Không
bao giờ được bơi một mình, chỉ bơi trong phạm vi an toàn được quy định trên bãi biển và
không bao giờ được lặn xuống nước khi bạn không biết nước sâu thế nào. Xem thêm thông
tin tại đường dẫn sau: http://www.watersafety.org.nz/resources-and-safety-tips/
Tia nắng mặt trời ở New Zealand rất mạnh. Để tránh gây hại cho làn da và có thể là ung thư
bạn cần đội mũ, sử dụng kem chống nắng và mặc kín vào khoảng từ 10 giờ sáng tới 4 giờ
chiều vào mùa hè. Xem thêm thông tin www.sunsmart.org.nz
Pháp luật và Học sinh
Cảnh sát luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ bạn, nói chuyện với cảnh sát luôn an toàn.
Có ba quy định quan trọng mà bạn nên biết:
1. Tuổi được uống bia/rượu là từ 18 tuổi trở lên. Không được uống bia/rượu dưới tuổi đó
2. Sử dụng và buôn bán ma túy là phạm pháp.
3. Tuổi được phép quan hệ tình dục là 16.
Thuê phòng và thuê nhà
Nếu bạn sống với Ba/Mẹ hoặc người thân ở New Zealand, nơi tốt nhất để tìm nhà hoặc căn
hộ để thuê là tại địa chỉ www.trademe.co.nz.
Quyền của người thuê nhà được nêu rõ tại địa chỉ https://tenancy.govt.nz/.

Bạn chỉ được sống riêng khi bạn trên 18 tuổi. Ngay cả trường hợp bạn sống riêng, trường
Wellington High School sẽ vẫn kiểm tra nơi ở của bạn và có thể không cho phép bạn được
sống riêng. Bạn cần được sự cho phép của phụ huynh để được sống riêng.
Các Đại sứ quán ở Wellington
Wellington có trên 40 Đại sứ quán các nước đặt tại đây. Một vài thông tin hữu ích có thể tìm
thấy dưới đây
http://www.chinaembassy.org.nz/eng/
http://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html
http://www.vietnamembassy-newzealand.org/en/
http://www.wellington.diplo.de/
http://wellington.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://chile.gob.cl/nueva-zelandia/en/
Con đường học tập tại Wellington và tương lai của bạn
Khi là học sinh tại trường Wellington High School, Trưởng khoa Quốc tế và tư vấn nghề
nghiệp sẽ giúp bạn lên kế hoạch học tập trong tương lai, đảm bảo rằng bạn chọn đúng môn
học và phương pháp học để đạt đầu vào đại học cao nhất.
Wellington có hai trường đại học, hai trường nghề hệ công lập, một trường dạy nấu ăn và vài
trường dạy nghề tư nhân. Nhiều học sinh của chúng tôi theo học tại các trường trên.
https://www.careers.govt.nz/ là địa chỉ trang mạng tốt để tham khảo
Hoàn phí cho học sinh
Nếu học sinh xin thôi không theo học một khóa học trong chương trình quốc tế của chúng tôi
thì có thể được hoàn lại học phí.
Việc hoàn phí chỉ được áp dụng khi có đơn được viết bởi phụ huynh học sinh hoặc trung tâm
tư vấn nói rõ lý do xin thôi học. Bất cứ khoản hoàn phí nào sẽ được trả trực tiếp cho một
trong hai bên viết đơn trên.






Học sinh hoãn nhập học trước khi tới New Zealand có thể yêu cầu hoàn tiền học phí.
Học sinh khi đang học sẽ không được nhận hoàn phí trừ khi xin thôi học vì lý do gia
đình đặc biệt.
Bất cứ khoản hoàn phí nào sẽ được trừ đi tất cả các khoản phí mà nhà trường đã chi –
thuế MoE, chi phí tư vấn, chi phí hành chánh liên quan tới nhân viên và nguồn nhân
lực và thuế GST.
Sẽ không có hoàn phí trong những trường hợp sau:
o Vào giữa kỳ học.
o Nếu học sinh chuyển sang trường khác học.
o Nếu học sinh bị buộc thôi học hoặc loại khỏi trường.

Bất cứ khoản tiền ở trọ và tiền tiêu vặt nào sẽ được hoàn trả hoàn toàn cho học sinh khi yêu
cầu được viết bằng văn bản. Bất cứ khoản nào nhiều hơn 500 đô la NZ, nhà trường sẽ yêu
cầu sự cho phép của phụ huynh hoặc trung tâm tư vấn.
Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục 2016
Tất cả học sinh quốc tế khi nhập học tại một cơ sở giáo dục ở New Zealand đều được bảo vệ
bởi Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục của Chính phủ New Zealand [Thuật ngữ tiếng Anh là
Pastoral Care of International Students]. Đây là khung pháp lý qui định cấp độ chăm sóc mà
các cơ sở giáo dục và trung tâm phải dành cho học sinh quốc tế khi họ sống và học tập tại
New Zealand
Hệ thống giáo dục được quản lý bởi một hệ thống đảm bảo chất lượng.
Tổng quát, khi là một học sinh Quốc tế bạn sẽ nhận được:
Chất lượng dạy và học đạt chuẩn giáo dục cao.
Các thông tin quảng bá và khuyến mại bạn nhận được trước khi nhập học rõ ràng, đầy đủ
và chính xác điều đó giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn về việc một cơ sở giáo dục có
phù hợp với bản thân hay không.
Các trung tâm tư vấn của cơ sở giáo dục sẽ cung cấp cho bạn thông tin đáng tin cậy và
hoạt động chuyên nghiệp và chính trực.
Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin và sự hỗ trợ để giúp bạn nhập học, bao gồm hiểu biết
các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn và bạn sẽ được cung cấp các tài liệu cần thiết.
Bạn sẽ được chào đón và cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để giúp bạn
thích nghi với cuộc sống mới tại New Zealand
ờng học tập an toàn và sống an toàn
Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục (Pastoral Care of International Students)
Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục của Chính phủ New Zealand là tài liệu qui định rõ ràng toàn
bộ yêu cầu pháp lý mà các cơ sở giáo dục tiếp nhận học sinh Quốc tế phải tuân theo – để tìm
hiểu thông tin này, truy cập trang mạng của NZQA www.nzqa.govt.nz
Thông tin về NZQA
NZQA là tổ chức Chính phủ quản lý chất lượng văn bằng của New Zealand và cũng hoạt
động như là đơn vị quản lý về Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục.
CÁC QUY ĐỊNH KHI KHIẾU NẠI
Là một sinh viên quốc tế đang sống và học tập tại New Zealand, bạn có thể kỳ vọng nhận
được chuẩn giáo dục cao, cảm thấy an toàn và được chăm sóc tốt. Nếu có bất cứ khiếu nại
nào, bạn nên cần biết mình sẽ làm gì.
Sau đây là những gì bạn cần làm
Yêu cầu cơ sở giáo dục giải quyết khiếu nại của bạn
Cơ sở giáo dục của bạn là nơi đầu tiên bạn nên bắt đầu với bất cứ khiếu nại gì bao gồm cả
khiếu nại liên quan tới trung tâm tư vấn mà cơ sở giáo dục đó thuê.

Các cơ sở giáo dục phải có qui trình để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của bạn và họ phải
nói cho bạn biết qui trình đó như thế nào. Hãy tuân thủ qui trình đó và xem khiếu nại của bạn
có được giải quyết bởi cơ sở giáo dục đó không.
Nếu khiếu nại của bạn không được giải quyết, hãyliên lạc với NZQA
Nếu cơ sở giáo dục không giải quyết được khiếu nại của bạn và bạn vẫn muốn giải quyết
khiếu nại đó, thì bạn có thể liên lạc với NZQA.
NZQA là một tổ chức chính phủ. Họ có thể cung cấp các đánh giá độc lập về khiếu nại của
bạn và cũng sẽ kiểm tra các vấn đề của bạn hoặc tư vấn bạn nên làm gì tiếp theo.
Bạn có thể gửi khiếu nại của bạn tới trang mạng của NZQA, hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ
qadrisk@nzqa.govt.nz
Nếu bạn cần thêm thông tin về qui trình khiếu nại, liên hệ NZQA qua số điện thoại 0800 697
296.
Hoặc – Nếu bạn có tranh chấp về tài chính – bạn có thể liên hệ với FairWay Resolution
FairWay Resolution luôn sẵn sàng giúp đỡ và giải quyết các tranh chấp về hợp đồng hoặc tài
chính với cơ sở giáo dục của bạn. Không có bất cứ phí nào liên quan tới dịch vụ này. FairWay
Resolution là một dịch vụ độc lập với kinh nghiệm trong việc giúp đỡ mọi người giải quyết
tranh chấp. Bạn có thể liên lạc với FairWay Resolution tại số 0800 77 44 22 hoặc truy cập vào
địa chỉ www.fairwayresolution.com/istudent-complaints

