PALMERSTON NORTH BOYS’ HIGH SCHOOL – INTERNATIONAL

Palmerston North Boys’ High School
Địa điểm: Palmerston North, New Zealand
Chương trình học: từ lớp 9-13 (13 – 18 tuổi)
Số lượng học sinh: 1800
Số lượng học sinh quốc tế: 50 (gồm 5 học sinh Việt Nam)

New Zealand
New Zealand là một quốc gia đặc biệt với dân số vào khoảng 4.6 triệu người. Sở hữu cho mình cảnh quang thiên niên kì vĩ, từ cánh đồng
lúa xanh ngắt đến những ngọn núi đầy tuyết và những bãi biển xinh đẹp, đó là điểm đặc biệt của New Zealand mà không quốc gia nào
khác có được.
Người New Zealand, hay còn gọi là người “kiwi”, được biết đến với sự thân thiện và mến khách, sống một cuộc sống giản dị, an toàn và
thoải mái.
Palmerston North
Palmerston North, viết tắt là “Palmy”, là một trong những thành phố trung tâm của New
Zealand với dân số khoảng 75000 người, tọa lạc tại phần dưới của đảo Bắc và cách thủ đô
Wellington khoảng 2 tiếng lái xe.
Có thể nói, Palmy có tất cả các tiện nghi của một thành phố lớn: siêu thị, rạp phim, nhà hát,
…. nhưng không hề có những vấn đề phức tạp mà ta thường gặp ở các thành phố lớn – một
thành phố an toàn và thân thiện.
Lê Lâm Việt Hoàng – Việt Nam
Được làm học sinh của Palmerston North Boys’ High School là điều khiến em rất tự hào. Khi còn ở Việt Nam, chương
trình học quá ôm đồn số lượng các môn học không phù hợp với học sinh, thì khi ở New Zealand, học sinh được tự
do chọn những môn học mà mình yêu thích, không chỉ có những môn học cơ bản, mà còn có những môn học
chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau như Kinh Tế học, Kế toán hay các môn nghệ thuật. Giáo viên ở đây có trình
độ chuyên môn cao, và em đã làm quen được rất nhiều bạn bản địa mới. Theo em, việc học tập ở đây sẽ giúp em có
sự chuẩn bi tốt hơn cho tương lai của mình.

Tại sao lại chọn PNBHS
 Nằm ở 1 thành phố yên tĩnh, an toàn, và không đắt đỏ.
 Lớp học với sĩ số nhỏ (tối đa 25 học sinh/ lớp).
 PNBHS chú trọng vào việc phát triển từng cá nhân học sinh, cho
nên mỗi học sinh đều nhận được những sự quan tâm đặc biệt từ
các giáo viên.
 Chương trình bổ túc Tiếng Anh đặc biệt dành cho các học sinh quốc
tế.
 PNBHS cung cấp một số lượng lớn các môn học chuyên môn trong
từng lĩnh vực mà học sinh có thể tự do lựa chọn, hỗ trợ cho học
sinh phát triển tài năng cá nhân trong lĩnh vực sở trường và tập
trung cho sự nghiệp trong tương lai.
 Được sống trong thành phố của giáo dục và tri thức.
 PNBHS có mối liên kết chặt chẽ với các trường cao đẳng, đại học và
các trung tâm nghiên cứu bên ngoài.
 Internet tốc độ cao phủ quanh trường.
 Hiện đang có một số lượng học sinh Việt Nam đã và đang học tập,
làm việc trong thành phố.
 Đươc rèn luyện trong một môi trường kỷ luật và nghiêm túc.

 Thông tin và tình hình học sinh quốc tế luôn được cập nhật liên
tục và gửi về cho phụ huynh.
 Mỗi học sinh quốc tế đều nhận được sự quan tâm và giúp đỡ
tận tình từ các giáo viên.
 Có tới 57 các hoạt động ngoại khóa khác nhau để cho học sinh
lựa chọn.
 Học tín chỉ đại học ở ngay tại trường thông qua chương trình
liên kết với đại học danh tiếng Massey.
 Môi trường homestay thân thiện, cởi mở.
 Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa ngoài trời – trải nghiệm
đất nước và con người New Zealand.
 Chương trình hỗ trợ học sinh tăng cường và phát triển kĩ năng
thể thao.
 Các khóa học về kĩ năng lãnh đạo được tổ chức thường kỳ.
 Palmy có một thư viện lớn và hiện đại nằm với một số lượng lớn
các đầu sách khác nhau để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu
và học tập.
 Trường có cơ sở vật chất được đầu tư kĩ càng.

 Phát triển toàn diện - không chỉ học tập, PNBHS còn chú trọng đến THỂ THAO VÀ VĂN HÓA :
việc rèn luyện thể lực, đào tạo nhân cách cho từng cá nhân học sinh.  57 hoạt động thể thao, văn hóa cho học sinh chọn lựa: cricket,
quần vợt, khúc gôn cầu, đá banh, bóng rổ, bóng bầu dục, các
HỌC TẬP ：
môn trên tuyết, đánh golf, bóng bàn, cầu lông,…
 Có nhiều sự lựa chọn trong con đường học vấn: học sinh có thể  PNBHS hiện có một số lượng lớn học sinh đã và đang tham gia
chọn học thi NCEA – Bằng quốc gia của New Zealand hoặc học các thi đấu các hoạt thể thao, văn hóa và nghệ thuật tại các cấp độ
khóa học đào tạo nghề để có thể xin việc ngay sau khi ra trường. quốc gia hay quốc tế. Tuy nhiên, việc tham gia thi đấu là hoàn
Các học sinh có thành tích học tập tốt sẽ được tạo cơ hội để học lấy toàn tự nguyện và học sinh có thể lựa chọn tham gia các hoạt
tín chỉ đại học ngay ở năm cấp 3 qua chương trình liên kết với đại động này chỉ với mục đích giải trí sau giờ học.
 Các hoạt động chuyên sâu về nghệ thuật: Học sinh có thể tự do
học Massey lừng danh.
 Được tự do lựa chọn mà mình yêu thích để có sự định hướng tốt lựa chọn tham gia và các nhóm diễn kịnh hay âm nhạc, thậm chí
hơn trong tương lai. PNBHS cung cấp rất nhiều các môn học trong có thể học gia sư riêng; tham gia vào tiết mục biểu diễn lớp hay
nhạc kịch, vào các dàn nhạc giao hưởng của trường; hoặc vào
từng lĩnh vực chuyên sâu như kinh tế, kế toán, lập trình,..
 Chương trình học bổ trợ và chương trình học nâng cao cho từng đối đội kèn hoặc các nhóm nhạc rock.
tượng học sinh.
 Kết quả các kì thi của trường luôn ở mức cao so với ngưỡng điểm
trung bình quốc gia.
 Học sinh tốt nghiệp từ PNBHS đã và đang tiếp tục theo học tại rất
nhiều các đại học từ khắp nơi trên thế giới như đại học Melbourne –
Úc, đại học Pennsylvania State và đại học California San Diego – Hoa
Kỳ, đại học Hoàng Gia London hay đại học Machester - Anh và cả đại
học quốc gia Hàn Quốc.
Nguyễn Hoàng Minh – Việt Nam
Em đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở thành phố này. Việc học tập ở đây rất thoải mái và học sinh được tham gia
rất nhiều các hoạt động ngoại khoá khác nhau trong một môi trường thân thiện, cởi mở. Không những thế,
Palmerston North còn là một thành phố rất đẹp và tiện nghi, người dân ở đây đều rất thân thiện và
nhiệt tình giúp đỡ em khi khó khăn, điều này khiến cho em cảm thấy như đang được ở nhà. Đối với
em, được đến học ở đây là một điều may mắn.

Palmerston North Boys’ High School
Phone: +64 6 354 5176
Email： international@pnbhs.school.nz
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