Đến với Trung Học Phổ Thông Papatoetoe, học
sinh sẽ được nhà trường giúp m cũng như sắp

Trường Trung Học Phổ Thông Papatoetoe ở đâu?

xếp chỗ ở tại những khu vực gần trường học để
Trường Trung Học Phổ Thông Papatoetoe được xây

tạo những điều kiện thuận lợi nhất dành cho

dựng tại thành phố Auckland – thành phố lớn

học sinh. Nơi ở sẽ được sắp xếp bởi một

nhất của New Zealand.

chuyên viên đảm nhiệm nhiệm vụ đánh giá
êu chuẩn các gia đình mong muốn đón nhận
du học sinh tại New Zealand. Các gia đình đạt
êu chuẩn thường là các gia đình có khả
năng Anh Ngữ tốt để học sinh có thể có môi
trường Anh Ngữ toàn diện ngay tại nhà
cũng như trường học. Khi học sinh được
sắp xếp và ổn định nơi ở, các gia đình đón
nhận du học sinh sẽ được đặt dưới sự
kiểm soát và kiểm tra gắt gao từ phía
chuyên viên của nhà trường. Và theo

Mục êu và sứ mệnh của nhà trường
“Đưa tới các em học sinh những cơ hội học tập chất lượng
và hiệu quả trong một môi trường sư phạm phù hợp và
thuận lợi cho từng cá nhân, cả tập thể và tạo mọi điều kiện
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tốt nhất giúp các em mở mang kiến thức.”’


Học tập là ưu ên hàng đầu



Một môi trường sư phạm an toàn, chu đáo



Đạt êu chuẩn quốc gia



Luôn khuyến khích học sinh quan tâm nhiều hơn
đến các hoạt động học tập và ngoại khoá của nhà

thông lệ, chuyên viên đảm nhiệm sẽ đến

trường và động viên các em tham gia và trải

thăm và kiểm tra các gia đình thường

nghiệm nhiều hơn.

xuyên để có thể đảm bảo học sinh

Mọi học sinh quan tâm hoặc có mong muốn đăng ký

được ở và sinh hoạt tại một ngôi nhà
với gia đình đủ êu chuẩn theo

nhập học tại Trung Học Phổ Thông Papatoetoe, để biết thêm

“Những nguyên tắc về nơi ở của du

chi ết hoặc tải đơn đăng ký nhập học, hãy ghé thăm trang

học

web chính thức của nhà trường :

sinh”
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Trung Học Phổ Thông
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Chúng tôi có thể giảng dạy và đưa tới các học sinh mọi môn
học về ngôn ngữ, khoa học, toán học, nghệ thuật để có những

Trường Phổ Thông Trung Học Papatoetoe chào đón mọi

hành trang cần thiết cũng như đáp ứng mọi yêu cầu từ các

học sinh có mong muốn được trải nghiệm nền giáo dục

trường đại học. Ngoài ra, học sinh còn có cơ hội được học và

và tốt nghiệp bậc Trung Học tại New Zealand.

tham gia các bộ môn đa dạng thuộc các ngành văn hoá du
lịch, ngành thực phẩm và ngành khoa học vi nh để có thể

Trung Học Phổ Thông Papatoetoe là một ngôi trường đa

ếp tục theo học chuyên sâu và đáp ứng mọi êu chuẩn của

dạng về văn hoá dành cho cả học sinh nam và nữ, với hơn
1800 học sinh đại diện cho hơn 50 quốc ch và dân tộc

Với khuôn viên rộng trên 11 héc‐ta cùng những cây cổ thụ lâu

khác nhau. Trường được xây dựng tại thành phố lớn nhất

năm, những sân cỏ rộng lớn và hơn hết là một cơ sở hạ tầng

New Zealand – thành phố Auckland và gần với phạm vi

ên ến và hiện đại. Chúng tôi có thể mang đến cho học sinh

trường học là các trung tâm mua sắm lớn của Manukau,

những khu học với trang thiết bị tân ến tại các lớp khoa học

Botany, Papatoetoe,… Tại Auckland, trường Papatoetoe

căn bản (lý, hoá, sinh,…), khu vực thể dục thể thao và giáo dục

được đánh giá xuất sắc về chất lượng dạy và học, và đồng

thể chất riêng biệt, và hơn nữa là những trang thiết bị máy

thời cũng được công nhận với các hoạt động thể thao,

nh, phần mềm mới nhất dành cho bộ môn âm nhạc, mỹ

biểu diễn nghệ thuật phong phú và đa dạng.

các học viện chuyên ngành sau khi tốt nghiệp khoá học trung
học phổ thông.

thuật, thiết kế và các môn học liên quan đến máy nh. Chúng
tôi n chắc rằng đây là một trong những môi trường lý tưởng
nhất có thể tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh vui
chơi và học tập.
Du học sinh tại Trung Học Phổ Thông Papatoetoe
được toàn quyền tham gia vào các chương trình dạy học tại
trường và hơn hết được giáo viên cũng như học sinh trong
trường khuyến khích tham gia vào mọi hoạt động cũng như
mọi chương trình thường ngày của trường như những học
sinh bản địa khác.

