AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL, NEW ZEALAND
TRƯỜNG GIÁO DỤC NAM SINH HÀNG ĐẦU
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Hình chụp sảnh trong trường
Hàng ngày lúc 9 giờ sáng toàn trường tập hợp.
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NGÔI TRƯỜNG RẤT TỐT
CỦA NEW ZEALAND

Cựu Nam Sinh Nổi Tiếng, Sir Edmund Hilary

Không ảnh chụp các tòa nhà của Trường và một số sân thể thao

Học Sinh Quốc Tế có cơ hội trở thành các
nhà lãnh đạo học sinh

Trường Auckland Grammar School
được thành lập vào năm 1869 và là
trường nổi tiếng nhất New Zealand
về giáo dục chất lượng cao

Đây là trường trung học nổi tiếng nhất
dành cho nam thanh thiếu niên 13 – 18
tuổi ở Auckland, với sỉ số 2550 học sinh
bao gồm 120 học sinh quốc tế.

Trường Auckland Grammar là một nơi
tự hào và gắn bó. Học sinh tập trung
và nỗ lực phát huy hết khả năng của
bản thân, các bạn và nhà trường – điều
này được gọi là ‘Phong Cách Trường
Grammar’.

Trường nằm ở một khu vực rất được ao
ước của trung tâm Auckland trong khu
ngoại ô Epsom. Sân trường cao hơn
thành phố trong một khuôn viên xanh
rộng 16 hecta, với cơ sở vật chất và sân
thể thao hoàn hảo.

Chúng tôi hoan nghênh học sinh
Việt Nam gia nhập cộng đồng học đường
đa dạng và tích cực của chúng tôi.
Các giá trị của trường chúng tôi là một
khía cạnh rất quan trọng trong việc tạo
ra một môi trường học đường vững chắc
và tích cực, phát triển các nhà lãnh đạo
học sinh và cung cấp bản sắc văn hóa hỗ
trợ, dựa trên tinh thần tập thể.
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NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT VỀ THÀNH CÔNG
TRONG HỌC TẬP
•
•
•
•

Liên tục là một trong năm trường hàng đầu trong các kỳ thi xét cấp học bổng danh giá của New Zealand.
Tỉ lệ đậu 100% trong các kỳ thi CIE Trình Độ A.
Tỉ lệ đậu Tuyển Sinh Đại Học 90% trong 17 năm qua.
Học sinh lọt vào 1% học sinh giỏi nhất trong các kỳ thi quốc tế khác.

Ảnh
hoạt động trong lớp.
2

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐI ƯU

Môi trường lớp học tương tác và lôi cuốn

‘Lên Sân Khấu Nhận Thưởng’ là một vinh dự lớn cho học sinh để ghi nhận thành tích của các em

Nhân viên giúp đỡ và hỗ trợ học sinh

Học sinh Việt Nam đạt được sự thành
công trong học tập tại trường Auckland
Grammar, có động lực nhờ các bạn học,
và được truyền cảm hứng từ các giáo
viên tận tâm của chúng tôi. Học sinh
được xếp vào trình độ cấp lớp phù hợp
với khả năng và tiềm năng học tập của
mình, để học sinh nhận được sự giảng
dạy phù hợp với nhu cầu học tập của
các em

Trường Auckland Grammar có hai
phương hướng để lấy bằng trung
học. Các bằng cấp này được quốc tế
tôn trọng và công nhận để tuyển vào
các trường đại học tốt nhất ở Hoa Kỳ,
Vương Quốc Anh, Úc và New Zealand.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Các Kỳ Thi Quốc Tế Cambridge (CIE)
2. New Zealand – Chứng Nhận Thành
Tích Giáo Dục Quốc Gia (NCEA)

Các môn học bao gồm:
• Kế toán
• Sinh học
• Thương mại
• Hóa học
• Nghệ thuật & thiết kế
• Kinh tế học
• Tiếng Anh
• ESOL
• Địa lý

Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
Toán
Nhạc
Nhiếp ảnh
Hội họa
Giáo dục thể chất
Vật lý
Tiếng Tây Ban Nha
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Auckland là trung tâm thương mại và công nghiệp ở New Zealand và mỗi năm có khoảng 60.000 học sinh
quốc tế chọn học tại Auckland vì nó có khí hậu tốt, môi trường đa văn hóa an toàn và thân thiện, và nền
giáo dục chất lượng hàng đầu.

Ảnh
chụp thành phố Auckland.
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SINH SỐNG VÀ SỰ HỖ TRỢ
TẠI AUCKLAND

Trường Grammar có 5 nhóm nhạc để học sinh
gia nhập

Thể thao tập hợp học sinh tại sân số một của trường Grammar

Môi trường gia đình nhà trọ nồng hậu

Tại New Zealand, học sinh học cách
cân bằng trách nhiệm học tập của
mình với lợi ích cá nhân. Học sinh được
khuyến khích tham gia hoạt động xã
hội, tham gia các đội thể thao hoặc các
nhóm nhạc, và các dự án cộng đồng.

Học sinh trường Auckland Grammar
đánh giá cao và có được những cơ hội
lớn bao gồm:

thích nghi với văn hóa và cách sống
Kiwi. Trường Auckland Grammar quản
lý chặt chẽ môi trường nhà ở và giám
sát thường xuyên.

• Thể thao: Bóng Đá, Bóng Rổ, Bóng
Chày, Đua Xe Đạp, Đấu Kiếm, Golf,
Trượt Tuyến, Lướt Sóng, Tennis, Cử Tạ,
Bơi Lội và Đua Thuyền.

• Nghệ Thuật, Âm Nhạc và Văn Hóa:
Nhóm Văn Hóa Châu Á, Cờ Xua,
Tranh Luận, Hiệp Hội Điện Ảnh,
Robot Học, Trình Diễn Sân Khấu,
Các Nhóm Nhạc Jazz và Hòa Nhạc.
Có nhiều học sinh quốc tế sống với
gia đình chủ nhà người New Zealand,
điều này giúp các em nhanh chóng
cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và

Phòng Quốc Tế cung cấp sự chăm sóc,
hỗ trợ và hướng dẫn liên tục trong toàn
bộ thời gian ghi danh của học sinh và
liên lạc thường xuyên với phụ huynh.
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Auckland Grammar School
Private Bag 99930
Newmarket, Auckland, 1149
New Zealand

Director of International
+64 9 950 2183
international@ags.school.nz

ags.school.nz
akgrammar.vn

Stay connected. Follow Grammar

