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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
WIE là một trong những trường ngoại ngữ được nhận tài trợ của nhà nước New Zealand cho các khóa 
học tiếng anh và được kiểm định bởi New Zealand Qualifications Authority (NZQA), đảm bảo các khóa 
học đạt tiêu chuẩn quốc gia. Chúng tôi là trung tâm duy nhất được trao quyền kiểm tra TOEIC tại vùng 
Waikato và được phê chuẩn là Pretesting Institution cho kỳ thi Cambridge ESOL  
  

VỊ TRÍ TRUNG TÂM  
Tọa lạc tại trung tâm của Hamilton, thành phố lớn nhất nằm sâu trong đất liền của New Zealand và là 
điểm đến phổ biến của sinh viên. Vị trí của WIE thuận lợi, hấp dẫn và gần với mọi thứ mà thành phố  
Hamilton có thể có như quán cà phê, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, vườn, thư viện, các con đường 
đi dọc bờ sông, và còn nhiều thứ nữa! 

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO  
Đội ngũ giáo viên của WIE có chất lượng cao, tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng anh và là những chuyên gia 
ESOL giàu kinh nghiệm. WIE có đội ngũ giáo viên là giám khảo chấm thi chuyên nghiệp cho IELTS,  
Cambridge và TOEIC. Tận tâm và lôi cuốn, giáo viên của chúng tôi tạo môi trường học tập năng động và 
chuyên nghiệp, hỗ trợ cho sinh viên về nhiều mặt để giúp học viên đạt kết quả mong muốn. 

TỈ LỆ HỌC VIÊN TRÊN GIÁO VIÊN THẤP  
Lớp học ít học viên tạo điều kiện cho bạn trãi nghiệm học tập chuyên sâu và cải thiện kỹ năng giao tiếp 
một cách nhanh chóng. Lớp học của chúng tôi không quá 15 học viên, trung bình là 6-8 học viên cho 
một lớp. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sự quan tâm chu đáo và hiểu rõ hơn về cá nhân giáo 
viên cũng như bạn học của bạn. 

CƠ SỞ VẬT CHẤT TUYỆT VỜI  
Chúng tôi cung cấp cơ sở vật chất và dịch vụ tốt nhất để đảm bảo bạn có được chăm sóc và được thoải 
mái tối đa. Tất cả các lớp học của chúng tôi đều có gắn máy điều hòa và được trang bị công nghệ hiện đại 
nhất cho lớp học. Chúng tôi có phòng đa phương tiện, nhà bếp, phòng sinh hoạt chung, bàn bida và 
bóng bàn, thư viện và WiFi miễn phí trên khắp khuôn viên trường. 

SỰ HÒA TRỘN GIỮA  CÁC DÂN TỘC VÀ LỨA TUỔI  
Học viên đến từ hơn 35 quốc gia khác nhau học tại WIE. Độ tuổi học viên của chúng tôi từ 14 đến 80, độ 
tuổi trung bình là 23 tuổi. Kết bạn với các bạn trên khắp thế giới, thưởng thức sự đa dạng của các dân 
tộc… nơi mà mỗi người nói tiếng anh! 

CƠ HỘI HỌC TẬP LINH ĐỘNG 
Có 6 levels cho các lớp học vào sáng, chiều và tối cho cả người lớn lẫn trẻ em. Học kèm với giáo viên có 
bất kỳ giờ nào trong ngày. Các lớp học bao gồm: Tiếng anh Tổng quát, Luyện thi IELTS, Tiếng anh cho Y tá, 
Tiếng anh chuẩn bị cho THPT, Tiếng anh cho Kinh doanh và nhiều nữa. 
 

 GIÁ TRỊ CHO CHI PHÍ  
WIE đạt chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực mà chúng tôi phụ trách. Không chỉ trong giảng dạy mà 
còn cả trong chính sách, nhà ở, hoạt động, cơ sở vật chất và hỗ trợ sinh viên. Học phí cạnh tranh, thường 
xuyên có chính sách giảm giá càng làm cho chất lượng có thể chi trả được. Đó chính là lý do tại sao sinh 
viên của chúng tôi thường hay trở lại.  

CHỔ Ở TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
Chúng tôi cung cấp chổ ở homestay với chủ nhà thân thiên và quan tâm. Các gia đình homestay thường 
xuyên được kiểm tra chất lượng và không quá 20 phút đi bộ đến trường.  Nếu bạn muốn ở các chỗ ở 
khác, WIE sẽ giúp bạn tìm chổ ở phù hợp với túi tiền và sở thích của bạn. 

HỖ TRỢ 24/7  
Nhân viên hỗ trợ bạn hết lòng mọi lúc để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của bạn. Khi bạn đến, chúng 
tôi sẽ hướng dẫn bạn về khuôn viên trường và quanh thành phố, bao gồm cả mở tài khoản ngân hàng và   
một tour đi đến các điểm nhấn ở địa phương để giúp bạn biết đường đi vòng quanh Hamilton. 


