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Ch�n ch�t l
�ng, Ch�n WIE. 

Từ năm 2003, Viện Ngoại Ngữ Waikato (WIE) trở thành sự lựa chọn của hàng nghìn sinh viên bản địa và quốc tế, 

những người mong muốn được trau dồi tiếng anh và trãi nghiệm cuộc sống Kiwi thật sự. 

WIE tọa lạc tại tòa nhà hiện đại nằm ngay trung tâm thương mại của Hamilton. Rạp chiều phim, trung tâm ăn uống, 

mua sắm, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê và quán bar chỉ cách nơi học khoảng vài giây đi bộ. Bến xe của thành phố 

và thư viện chỉ cách WIE vài phút. Các con đường thanh bình đi dọc bờ sông, các khu vườn cây cảnh và đường đi 

quanh bồ hồ cũng nằm trong khoảng cách có thể đi bộ được. 

Tại WIE, bạn sẽ có cơ hội học với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có văn bằng, lành nghề, giàu kinh nghiệp và các 

chuyên gia về kiểm tra, đánh giá và chấm thi. Dù cho mục tiêu của bạn là gì, chúng tôi mong muốn được giúp bạn 

trên con đường đi đến thành công của bạn, trong tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp, học hành và sự nỗ lực của bản 

thân. 

Bạn khát khao được học đại học hay một trường phổ thông bản địa? Bạn cần trau dồi  tiếng 

anh dùng trong công sở? Bạn mốn học tiếng anh trước khi đi du lịch?  
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TỌA LẠC TẠI THÀNH PHỐ XINH ĐẸP 
Tọa lạc tại trung tâm thành phố lớn nhất nằm sâu trong đất liền của New Zealand, khuôn 
viên của WIE rất thuận tiện, đẹp và gần với mọi thứ mà thành phố Hamilton có thế có như 
quán cà phê, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, vườn, thư viện, phương tiện giao thông 
công cộng, các con đường đi học bờ sông, và còn nhiều thứ nữa! 

TỈ LỆ SINH VIÊN TRÊN GIÁO VIÊN THẤP  
Lớp học ít học viên giúp tăng cường cơ hội học tập cho từng sinh viên. Tại WIE, lớp học của 
chúng tôi không quá 15 học viên, trung bình là 6 - 8 học viên. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ 
nhận được sự quan tâm chu đáo và có nhiều cơ hội để nói tiếng anh trong lớp học.  

GIÁ TRỊ TỐT NHẤT CHO CHI PHÍ CỦA BẠN 
Với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, các khóa học được nhà nước thẩm định, lớp học ít học 
viên, vị trí ngay trung tâm thành phố, học phí cạnh tranh và phương pháp dạy học lấy người 
học làm trung tâm, WEI mang lại giá trị cao nhất , xứng đáng với chi phí mà bạn bỏ ra. Xin 
hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm về các chương trình giảm giá đặc biệt.  

CƠ HỘI HỌC TẬP LINH ĐỘNG  
Có 6 levels cho các lớp học dành cho người lớn và trẻ em vào buổi sáng, chiều và tối. Giáo 
viên có thể dạy kèm cho mỗi sinh viên vào bất cứ giờ nào trong ngày. WIE cung cấp các 
khóa học đa dạng để đảm bảo bạn chọn được khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn. 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ  
Học viên từ 35 quốc gia đến học tại  WIE, lớp học là một cộng đồng toàn cầu. Làm bạn với 
các học viên khác trên khắp thế giới và tận hưởng sự đa dạng về quốc tịch tại WIE, nơi mà 
mọi người đều nói tiếng anh! 

CƠ SỞ VẬT CHẤT  
Khuôn viên của WIE sáng sủa và rộng  rãi với các lớp học hiện đại, phòng chung cho sinh 
viên, bàn bi da và bóng bàn, truyền hình vệ tinh, WiFi miễn phí, nhà bếp được trang bị đầy 
đủ dụng cụ cho sinh viên, phòng máy tính đa phương tiện và nguồn học liệu tại thư viện. 

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO  
Học với các giáo viên giảng dạy ngoại ngữ chất lượng cao. Tại WIE, chúng tôi có đội ngũ 
giáo viên làm giám khảo chấm thi chuyên nghiệp trong các kỳ thi tiếng anh. Tất cả các giáo 
viên đều  là người bản địa hoặc sử dụng tiếng anh là tiếng mẹ đẻ. Tậm tâm và lôi cuốn, các 
giáo viên tạo môi trường học tập nghiêm túc nhưng vui vẻ, hỗ trợ về nhiều mặt để giúp học 
viên đạt kết quả mong muốn. 

CON ĐƯỜNG DẪN TỚI THÀNH CÔNG  
Bạn theo đuổi các mục tiêu học hành cao hơn bằng cách chuẩn bị cho các kỳ thi IELTS hay 
OET tại WIE. Cách dạy của chúng tôi và các kỳ thi thử hàng tuần sẽ giúp bạn cải thiện điểm 
thi và quen thuộc với các kỳ thi. Các thầy cô hỗ trợ bạn đều là nhưng chuyên gia có nhiều 
năm kinh nghiệm giúp sinh viên đạt điểm cao trong các kỳ thi. 

HỖ TRỢ 24/7  
Nhân viên sẽ hỗ trợ bạn hết lòng và bạn có thể liên hệ họ bất kỳ lúc nào dù ngày hay đêm! 
Nếu bạn có việc, dù là việc không liên quan đến học hành, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Khi 
bạn đến, chúng tôi sẽ dẫn bạn đi và hướng dẫn về khuôn viên trường và quanh thành phố, 
bao gồm cả việc mở tài khoản tại một ngân hàng của New Zealand  và hướng dẫn đường đi 
tại thành phố Hamilton. 

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP HỖ TRỢ VÀ CHĂM SÓC 
Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sinh viên. Vì vậy, bạn không chỉ là thành viên của chúng tôi 
mà bạn còn được đích thân thầy cô và nhân viên quan tâm chu đáo . WIE chăm sóc bạn ngay 
khi bạn đến, đến lúc bạn đi và ... hơn thế nữa! 

10 LÝ DO ĐỂ CHỌN WIE 
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Thành phố ven sông đẹp nhất New Zealand nằm phía nam Aucland, nắm giữ các phương tiên dành cho giáo dục 
đẳng cấp quốc tế, sân vận động đúng tiêu chuẩn, sân bay quốc tế và bệnh viện lớn nhất nằm ở bán cầu nam. 

Với hơn nửa dân số của thành phố dưới 30 tuổi, Hamilton là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của New  
Zealand. Thành phố mang không khí tươi trẻ và rực rỡ đến cho học viên. 

Có nhiều điểm để làm hài lòng những người tìm hiểu văn hóa, từ những lễ hội kinh khí cầu và âm nhạc đến các viện bảo tàng, 
rạp chiếu phim, phòng trưng bày, các con đường đi dọc bờ sông và vườn cảnh. Khi màn đêm buông xuống, thành phố trở nên 
sống động với sự pha trộn đa dạng của các quán cà phê, quán bar, nhà hàng và nhạc sống. Điều này tạo cho Hamilton danh 
tiếng về cuộc sống về đêm tốt nhất quốc gia. 

Là nơi của trường đại học nổi tiếng thế giới, đứng đầu về 10 ngành học, với các nhà cung cấp giáo 
dục hàng đầu khác, học viên sẽ nhận được bằng cấp được công nhận quốc tế trong khi  tận hưởng 
môi trường học tập thân thiện và an toàn. 

Nếu để khám phá, Hamilton là nơi tốt nhất để bạn trải nghiệm các điểm du lịch “hot” nhất New 
Zealand. Cách không quá 3 giờ đi xe là đến Thermal Wonderland của Rotorua, điểm trượt tuyết     
Whakpapa Ski Fields, động đom đóm Waitomo, Otorohonga Kiwi House, nơi quay phim Lord of 
the Ring - Hobbiton Movie Set, bãi biển lướt ván tốt nhất New Zeland và hàng trăm điểm đến thú 
vị khác… Hãy tha hồ mà lựa chọn! 

Nằm xa đường gãy đứt, không bị nguy hiểm bởi sóng thần, cách núi lửa ở Aucland một khoảng cách  
vừa phải, Hamilton là thành phố an toàn nhất New Zealand. 

Các công viên và khu vườn lộng lẫy, cuộc sống về đêm rực rỡ, trung tâm cho vô số các điểm du lịch và hệ thống giao thông 
thuận tiện… Hãy chọn Hamilton là nơi học tập và trãi nghiệm cuộc sống mà không cần do dự. 

CÁNH CỬA CHO GIÁO DỤC VÀ SỰ KHÁM PHÁ CỦA BẠN 
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VỊ TRÍ 

� 30 giây đi bộ đến ngân hàng 

� 1 phút đi bộ đến trung tâm ăn uống và quán cà phê  

� 2 phút đi bộ đến rạp hát và bưu điện  

� 3 phút đi bộ đến bến xe thành phố  

� 6 phút đi bộ đến sông Waikato 

� 15 phút đi bộ đến viện bảo tàng Waikato 

� 20 phút đi xe buýt đến sở thú Hamilton 

� 40 phút lái xe đến bờ biển Raglan  

� 1 giờ lái xe đến sân bay Auckland 

� 1 giờ 30 phút lái xe đến thành phố Auckland 

Tọa lạc tại tầng một của một tòa nhà nổi tiếng nhất 
Hamilton và nằm tại trung tâm thành phố. 

WIE tại đây 

“WIE là nơi rất tốt để học tiếng anh bởi vì nơi đó 
có rất nhiều người đến từ những nền văn hóa 
khác nhau và cách giao tiếp duy nhất là nói 
Tiếng Anh! ” 
─ Cristian, CHILE 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT 

� WiFi miễn phí 

� 10 lớp học rộng rãi, mỗi lớp đều có máy điều hòa và cửa kính để 
cung cấp ánh sáng tự nhiên chan hòa. 

� Phòng sinh hoạt chung dành cho học viên được trang bị các bàn 
cà phê để sinh viên ăn trưa cùng bạn bè.  

� Nhà bếp dành cho học viên được trang bị đầy đủ với 3 lò vi sóng  
tủ lạnh, bình nước lọc, nước nóng, trà và cà phê miễn phí. 

� Truyền hình vệ tinh với TV màn hình tinh thể lỏng 46 inch có 
hơn 60 kênh quốc tế, được phát sóng trên toàn thế giới. 

� Phòng ngồi chơi dành cho sinh viên có bàn bi da và ghế sô pha 
êm ái, thích hợp để ngồi thư giản giữa các giờ học.  

� Thư viện có các tài liệu để thực hành IELTS và các nguồn học liệu  
hữu ích khác.  

� Phòng máy tính đa phương tiện được trang bị micrô và tai nghe 
cho từng máy tính để học viên có thể dùng Skype để chat hoặc 
gọi điện cho gia đình. 

�  Có quầy bán thức ăn vặt và nước uống tại cổng ra vào. 

� Được gọi điện thoại miễn phí trong vùng Waikato. 

Rực rỡ, sáng sủa, thiết kế hiện đại được khen ngợi là “một 
công trình nghệ thuật” và là “lãnh thổ” của sinh viên. 
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Hoạt động sau giờ học tại WIE là phương thức hoàn hảo để áp dụng các kỹ năng tiếng Anh bạn vừa học được 
vào các tình huống ngoài lớp học, cùng lúc với trãi nghiệm các điểm du lịch và các hoạt động ngoài trời thú vị.   

Dù là bạn tham gia các hoạt động được tổ chức hàng tuần bởi WIE  hoặc bạn dự định một buổi đi chơi với bạn bè, sẽ có vô số 
điều để bạn khám phá như bungy jumping, chơi gôn, lướt ván, trượt tuyết, bơi thuyền, nhảy dù, leo núi, đi bộ ngắm cảnh, lặn 
biển, cưỡi ngựa,  đi thuyền vượt thác … Có vô số thứ để bạn lựa chọn! 

Các hoạt động sau giờ học 

� Minigolf 
� Tennis 
� Bowling 
� Bóng đá, bóng bầu dục 
� Vườn Hamilton  
� Bắn sung (Lasertag) 
� Waterworld 

Các chuyến đi nửa ngày 
hay cả ngày 

� Rotorua 
� Động Waitomo  
� Auckland 
� Núi Maunganui 
� Taupo and Núi Ruapehu 
� Raglan Beach 

CHỖ Ở 
Homestay 

Homestay là sự lựa chọn của hầu hết sinh viên quốc tế của chúng tôi, 
bởi vì nó tạo cơ hội cho học viên trãi nghiệm cuộc sống trong không 
khí một gia đình Kiwi thật sự . 

� Được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày 
� Phòng ngủ riêng biệt được trang bị nội thất đầy đủ 
� Gần WIE và các phương tiên giao thông công cộng 
� Được hỗ trợ thường xuyên bởi nhân viên phụ trách homestay của 

WIE 
� Được đón từ sân bay.  

Tất cả các gia đình homestay của WIE đều được lựa chọn cẩn thận để 
đảm bảo rằng học viên ở trong một ngôi nhà an toàn và được chào 
đón. Bạn sẽ được gửi hồ sơ về gia đình homestay trước khi bạn rời Việt 
Nam để bạn có thể liên hệ với gia đình kiwi và tìm hiểu về họ trước khi 
bạn đến. 

Các chỗ ở khác  

Nếu bạn thích tự thu xếp chổ ở cho mình, WIE sẵn lòng giúp bạn tìm chỗ ở 
thích hợp với bạn. Bạn có thể chọn backpacker, nhà nghỉ cho sinh viên, 
khách sạn, chung cư hoặc thuê một căn nhà để ở  chung với bạn bè! 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 
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TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 
Thiết kế cho sinh viên quốc tế và sinh viên bản địa với đủ các trình độ, từ sơ cấp đến nâng cao. Tích hợp các kỹ năng đọc, viết, 
nói và nghe. Bài học được thiết kế dựa trên chủ đề; hoạt động học tập trung  vào một chủ đề trong một hoặc hai tuần để học 
viên có thể phát triển từ vựng hữu ích và tự tin sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh hàng ngày. 
 

LUYỆN THI IELTS 
Bạn muốn theo học tại một trường đại học hay cao đẳng tại New Zealand? Các chương trình đại học thường yêu cầu điểm IELTS 
6.0, các chương trình sau đại học yêu cẩu điểm IELTS cao hơn nữa. Học kỹ năng và chiến thuật làm bài thi từ những giám khảo 
chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tự tin và thành công trong các kỳ thi. 
 

LUYỆN THI OET  
Bạn dự định đăng ký để làm y tá và dự thi OET. Học các thuật ngữ y tế và từ vựng liên quan đến sản khoa, phẩu thuật, bệnh 
truyền nhiễm, ung thư và các chủ đề khác. Khóa học tập trung vào kỹ năng nghe, nói, đọc và viết được sử dụng trong môi 
trường ý tá. 
 

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI DI CƯ  
Dành cho người di cư, học phí tiếng Anh đã được trả trước cho Cục Xuất nhập cảnh. Khóa học cung cấp cho người mới nhập cư 
hiểu biết tốt về tiếng Anh cũng như cơ hội để trãi nghiệm cuộc sống trong lớp học và tại nhà, hòa trộn càng nhiều càng tốt với 
người nói tiếng Anh bản địa. 
 

TIẾNG ANH CHO Y TÁ  
Khóa học tiếng Anh tập trung 26 tuần được thiết kế để giúp y tá ngoài nước đạt được yêu cầu về tiếng Anh cho đăng ký làm y tá 
tại New Zealand, hoặc để theo học y tá tại các trường cao đẳng. Khóa học kết hợp IELTS hoặc OET, tùy thuộc vào bạn dự định thi 
kỳ thi nào. 
 

CHUẨN BỊ CHO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
Bạn dự định học tại một trường trung học phổ thông ở New Zealand? Hầu hết các trường phổ thông đòi hỏi học sinh phải đạt 
một trình độ tiếng anh nhất định. Khóa học này giúp tăng cường trình độ tiếng anh của bạn để đáp ứng yêu cầu của các trường 
trung học phổ thông, cũng như giúp bạn giao tiếp tốt hơn trong các bối cảnh khác nhau và hòa hợp với văn hóa New Zealand. 
  

TIẾNG ANH THỰC HÀNH CHO CÔNG SỞ 
Khóa học này được thiết kế để giúp học viên cải  
thiện kỹ năng tiếng Anh nơi công sở. Nhấn mạnh  
vào kỹ năng giao tiếp, nói đúng giọng , tăng cường  
sự lưu loát và tự tin khi nói tiếng Anh. 
 

TIẾNG ANH DU LỊCH 
Chương trình học từ 2 - 6 tuần được thiết kế cho 
từng cá nhân sẽ cung cấp cho học viên cơ hội  
để trãi nghiệm New Zealand trong khi học tiếng  
Anh. Kết hợp lớp học vào buổi sáng và các hoạt 
động ngoại khóa vào buổi chiều và các điểm 
du lịch nổi tiếng. 

 
Để biết thêm thông tin về các khóa 
học bên trên và các khóa học khác  
của WIE, xin hãy xem trang web: 
 www.wie.ac.nz/cp.htm  

WIE cung cấp hàng loạt các khóa học đa dạng cho cả người lớn và trẻ em, toàn thời giàn và bán thời 
gian, lớp học buổi sáng, chiều và tối, được thiết kế phù hợp với yêu cầu của bạn.  

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH  
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CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA BẠN 
Đường vào các trường trung học phổ thông 

Học viên đăng ký học khóa học tiếng anh chuẩn bị cho 
trung học phổ thông có thể học tại các trường trung 
học phổ thông tại địa phương, miễn là họ đạt được yêu 
cầu đầu vào của trường. WIE cung cấp dịch vụ miễm 
phí để giúp học viên đăng ký vào học tại trường trung 
học phổ thông sau khi học viên hoàn thành khóa học. 

Các trường trung học phổ thông tại Waikato 
� Cambridge High School 
� Fairfield High School  
� Fraser High School 
� Hamilton Boys' High School 
� Hamilton Christian School 
� Hamilton Girls' High School 
� Hillcrest High School 
� Melville High School 
� Sacred Heart Girls' College 
� St John's Collegiate 
� St Paul's Collegiate School 
� St Peter's School 
� Waikato Diocesan School for Girls 

Đường vào đại học và cao đẳng  
Học tại WIE mở ra một cơ hội lớn cho học đại học. Học viên 
tốt nghiệp của chúng tôi được chấp nhận vào các chương 
trình học tại các trường đại học và cao đẳng trên cả nước 
New Zealand. Sau khi hoàn thành một chương trình đại học 
hoặc các chứng chỉ khác, sinh viên tốt nghiệp có thể tìm một 
công việc tại New Zealand.   

WIE cung cấp dịch vụ miễn phí để giúp học viên 
đăng ký vào học tại các trường đại học và cao đẳng 
mà họ chọn. Đăng ký nhập học qua chúng tôi, bạn 
có thể đủ điều kiện để nhận học bổng của WIE và 
nhận được bảo hiểm sinh viên miễn phí!  

Thi xếp lớp  
Trong ngày đầu tiên của bạn tại 
WIE, bạn sẽ được thi xếp lớp. Thi 
xếp lớp giúp chúng tôi đánh giá 
trình độ tiếng anh của bạn và đặt 
bạn vào đúng lớp. Kỳ thi bao 
gồm ngữ pháp, nghe, viết và nói. 

Mục tiêu học tập 
Bạn sẽ gặp giám đốc phụ trách 
việc học tập. Giám đốc sẽ đặt các 
câu hỏi và giúp bạn đạt được 
mục tiêu học tập của bạn. 

Giới thiệu & Định hướng 
Giáo viên hướng dẫn của bạn sẽ 
cung cấp cho bạn những thông 
tin hữu ích để giúp bạn ổn định 
cuộc sống tại New Zealand. Kế 
đến là một chuyến đi vòng 
quanh khuôn viên của WIE và 
thành phố; chúng tôi còn giúp 
bạn mở tài khoản ngân hàng, 
mua thẻ xe buýt và mua sim điện 
thoại. 

Ngày đầu tiên 

Trình độ 
WIE có 6 trình độ khác nhau cho các lớp từ 
sơ cấp đến nâng cao, dù trình độ tiếng anh 
của bạn thế nào đi nữa, chúng tôi cũng có 
lớp học phù hợp cho bạn. 

Lớp học ít học viên 
Các lớp học của WIE trung bình có khoảng 
6 đến 8 học viên, tối đa là 15 học viên, vì 
vậy, bạn sẽ nhận được tất cả sự chú ý cần 
có.  

Kiểm tra và đánh giá  
Giáo viên sẽ cho bạn kiểm tra hàng tuần. 
Bạn cũng sẽ có các kỳ kiểm tra lớn 2 lần 
trong mỗi khóa học 3 tháng để giúp bạn 
xem lại những gì bạn đã học và đánh giá 
sự tiến bộ của bạn. 

Phương pháp 
Các giờ học tập trung vào thực hành, việc 
sử dụng tiếng anh trong cuộc sống hằng 
ngày và từ vựng học thuật dành cho IELS 
hoặc OET. Bạn sẽ học cách sử dụng đúng 
ngữ pháp, từ vựng mới. Và sẽ có rất nhiều 
cơ hội để bạn giao tiếp trong lớp.    

Lớp học của bạn 

Bằng cấp 
Khi bạn hoàn thành một 
lớp hay một chương trình 
học tại WIE, bạn sẽ nhận 
được bằng cấp có ghi các 
kết quả mà bạn đạt được. 

Tốt nghiệp 
Cuối các khóa học, WIE tổ 
chức lễ tốt nghiệp cho tất 
cả sinh viên. Bạn sẽ được 
nhận bằng hay  
chứng chỉ 
của mình  
từ thầy  
cô và  
có thể  
chuyển  
sang  
trình độ  
cao hơn! 
 

Kết quả của bạn 

� � 

“Tôi thấy lớp học luyện thi IELTS thật là 
hữu ích. Khi tôi dự thi IELTS, kỳ thi diễn 
ra giống như những gì đã được dạy 
trong lớp!” 
─ Milena, POLAND 
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SINH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI NÓI GÌ  
Ilariya, 24  tuổi, người NGA 
4 tháng tại WIE là thời gian tốt nhất của cuộc đời tôi! Mỗi ngày đều rất đặc biệt đối với tôi.  Điều đặc biệt 
nhất là trường học giống như một gia đình lớn; nhân viên rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ và lắng 
nghe bạn. Điều này rất quan trọng khi bạn ở một mình và xa gia đình.  Thầy cô hiểu trình độ của từng 
học viên và biết làm thế nào để cải thiện điểm yếu của bạn.  Tại WIE có cơ hội lớn để đạt mục tiêu về 
tiếng anh của bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian tuyệt vời tôi đã có và những người bạn 
mà tôi đã quen biết. Cám ơn WIE! 

Peter,  17 tuổi, người TRUNG QUỐC 
Tôi đến New Zealand để học tiếng anh vì tôi muốn học trung học phổ thông tại New Zealand. Tôi rất 
thích học tiếng anh tại WIE.  Trường có thầy cô giỏi, bạn bè thân thiện. Họ luôn giúp đỡ tôi.  Sau khi học 
tại WIE, tiếng anh của tôi tốt hơn trước rất nhiều.  Tôi tham gia các hoạt động của WIE nhiều lần, tôi đặc 
biệt thích đi biển.  Sau khi hoàn thành chương trình học tại WIE, tôi sẵn sàng cho học trung học phổ 
thông và sẽ nói cho gia đình và bạn bè biết rằng WIE là một ngôi trường rất tốt. 

Ting, 32 tuổi, người TRUNG QUỐC 
Tôi đã sống tại New Zealand  3 năm trước khi tôi đến học anh văn tại WIE. Bây giờ tôi đã học anh văn 
được 9 tháng, với sự giúp đỡ của những giáo viên xuất sắc và những bạn học dễ thương,  tiếng anh của 
tôi tiến bộ rất nhiều. Tôi hoàn toàn hài lòng vì tôi được IELTS 6.5! Tôi không thể đạt được điểm này mà 
không có sự hướng dẫn của thầy cô. 9 tháng tại WIE là một trong những khoảng thời gian đáng nhớ 
nhất cuộc đời tôi.  

Praisy, 30 tuổi, người ẤN ĐỘ 
Tôi muốn làm y tá tại New Zealand, do đó tôi chọn học anh văn tại WIE để giúp tôi vượt qua kỳ thi IELTS. 
Tôi học được nhiều thứ từ WIE, những thứ rất hữu ích cho tôi, một sinh viên quốc tế. Trong thời gian 
qua, tôi trải qua những việc đau khổ và rất buồn, nhưng các nhân viên của WIE đã giúp tôi vượt qua 
hoàn cảnh. Cô giáo tôi dẫn tôi đi từ trường đến bến xe buýt. Tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó, 
tôi thật sự rất biết ơn họ. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ sinh viên  giúp đỡ tôi rất nhiều; đặc biệt là họ hỗ trợ 
tôi về mặt tâm lý, và khuyến khích tôi theo đuổi việc học hành cao hơn. Là một sinh viên quốc tế, tôi rất 
biết ơn ngôi trường này.  

Azzam, 19 tuổi, người SAUDI ARABIA  
Ở nước tôi, biết tiếng anh là điều kiện cần để thành công. Đó là lý do tại sao tôi đến WIE.  Tôi rất thích 
thời gian tôi học tại WIE, bây giờ tôi nói tốt hơn lúc trước nhiều! Thầy cô khuyến khích học viên hỏi 
những câu hỏi hay trong lớp học, và bạn học của tôi rất tốt, kết thân với họ và thảo luận về các đề tài 
khác nhau thật là dễ dàng. Điều thú vị nhất ở đây là sự thân thiện và hợp tác giữa thầy và trò, điều này 
thật là đặc biệt. Tôi tham gia vào nhiều hoạt động của WIE như thi đấu bóng bàn và tham gia vào 
chuyến du lịch ở  Rotorua. Tôi sẽ trở về nước và học bác sĩ.  Và tôi sẽ nói với bạn bè hãy đến New Zea-
land và khám phá văn hóa tại WIE.  

Alejandra, 31 tuổi, người CHILE  
Tôi rất hài lòng về tiếng anh của mình từ khi tôi học tại WIE; tôi đã tiến bộ nhiều về ngữ pháp, nói, nghe 
và tôi có thể diễn đạt ý của mình một cách tự tin. Giáo viên của tôi  dành nhiều thời gian để giúp tôi học 
ngữ pháp, chuẩn bị nhiều bài tập để giúp tôi bắt kịp bạn bè trong lớp học.  Họ dành nhiều thời gian 
ngoài lớp để giúp tôi viết lách, ví dụ như viết e-mail và các báo cáo. Hiện giờ, tôi đã đạt được ước mơ 
của tôi là học đại học tại New Zealand. Cám ơn WIE đã cho tôi cơ hội để học tiếng anh với những giáo 
viên tốt nhất tại Waikato! 
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Để biết thêm về các sinh viên khác, hãy vào website  www.wie.ac.nz/testimonial.htm 



Viện Ngoại Ngữ Waikato và nhà nước New Zealand mong muốn sinh viên quốc tế tại New Zealand có được nơi an toàn, vui vẻ và hữu ích để học tập. Qui chế 
thực hành cho Pastoral Care của sinh viên quốc tế là một bản cam kết của nhà nước New Zealand để đảm bảo tất cả các tổ chức giáo dục chịu trách nhiệm về 
phúc lợi của sinh viên quốc tế. Là tổ chức ký kết qui chế thực hành, Viện Ngoại Ngữ  Waikato phải tuân thủ qui chế và phải đảm bảo rằng tất cả các sinh viên 
quốc tế được an toàn, được cung cấp đầy đủ thông tin và được chăm sóc cẩn thận. Qui chế có trên internet tại www.minedu.govt.nz/NZEducation/
EducationPolicies/InternationalEducation/ForInternationalStudentsAndParents/CodeOfPracticeInfoForStudents.aspx.  

CHẤT LƯỢNG BẠN CÓ THỂ TIN CẬY 
Các khóa học được giảng dạy bởi Viện Ngoại ngữ Waikato được NZQA 
(New Zealand Qualifications Authority) phê chuẩn. NZQA là một tổ chức 
của nhà nước  có chức năng đảm bảo các bằng cấp của New Zeland đáng 
tin cậy và có giá trị cả trong và ngoài nước.  

Viện Ngoại ngữ Waikato là tổ chức ký kết qui chế thực hành cho  Pastoral 
Care của sinh viên quốc tế. Do vậy, mỗi sinh viên quốc tế của chúng tôi 
được đảm bảo chăm sóc với tiêu chuẩn cao và phúc lợi được bảo vệ. Qui 
chế được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể được tải về tại  
www.minedu.govt.nz/goto/international. 

Education New Zealand là một cơ quan hoàng gia chịu trách nhiệm về đại 
diện và đẩy mạnh giáo dục quốc tế của New Zealand. Viện Ngoại Ngữ 
Waikato là tổ chức ký kết với NZ Educated Brand. Thông tin về chúng tôi 
được liệt kê tại website: www.newzealandeducated.com/institution/568. 

Viện ngoại ngữ Waikato là trường ngoại ngữ duy nhất nhận được tài 
trợ của chính phủ New Zealand cho các khóa học tiếng anh. Cả các 
khóa học về anh văn tổng quát lẫn anh văn cho việc làm đều được tài trợ 
bởi New Zealand.  

Viện ngoại ngữ New Zealand là thành viên của Waikato Education  
International (WEI), một tổ chức chịu trách nhiệm về đại diện và đẩy 
mạnh giáo dục quốc tế  trong vùng Waikato và đặc biệt là tại Hamilton. 

Viện ngoại ngữ Waikato là trung tâm duy nhất được trao quyền kiểm 
tra TOEIC tại Waikato, New Zealand. TOEIC (Test of English for  
International communication) là một kỳ kiểm tra tiếng anh tại nơi làm việc 
mang tính quốc tế và được các nhà tuyển dụng sử dụng trên khắp thế 
giới, đặc biệt là ở Châu Á và đang được sử dụng ngày càng phổ biến ở 
Châu Âu.   
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Disclaimer: Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo nội dung của tài liệu này là chính xác. Tất cả các thông tin là chính xác tại thời điểm in ấn và là một quá 
trình xem xét liên tục . WIE bảo lưu quyền thay đổi nội dung bất cứ lúc nào và không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót. 



Level 1 Centre Place Tower, 48 Ward Street 
PO Box 773, Hamilton 3204, New Zealand 
Ph: +647 838 2450   Fax: +647 838 2453  

Email: info@wie.ac.nz  Web: www.wie.ac.nz 


