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Trường Của Chúng Tôi
Trung Học Cambridge là trường đào tạo cho cả học sinh nam và nữ, được thành lập vào năm 1883. 
Trường cam kết chất lượng giáo dục tốt nhất cho 1600 học sinh.

Chúng tôi luôn chào đón học sinh quốc tế từ năm 1989. Chúng tôi có một đội ngũ giáo viên được 
đào tạo chuyên sâu, cơ sở vật chất hiện đại và tiêu chuẩn cao về kỷ luật và hành vi ứng xử.

Trường chúng tôi cung cấp chương trình học tập toàn 
diện, chuẩn bị đầy đủ cho học sinh bước vào học Đại 
học và các Học viện Công nghệ. Ngoài ra, trường còn 
tổ chức rất nhiều các hoạt động thể thao và văn hóa.

Chúng tôi cung cấp chương trình học tiếng Anh là ngôn 
ngữ thứ hai. Nhiều học sinh liên tục đạt thành công 
trong các kỳ thi IELTS và TOEFL.

Giám đốc Phòng học sinh quốc tế và nhân viên chuyên 
trách của chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý Chương 
trình Học Sinh Quốc Tế, đảm bảo học sinh quốc tế có 
tiến bộ trong học tập, các nhu cầu phúc lợi được đáp 
ứng.

Điều phối viên Homestay (chương trình ăn ở tại nhà 
người bản xứ) của chúng tôi quản lý chương trình 
này và là cầu nối giữa gia đình của học sinh, gia đình 
New Zealand và nhà trường. Học sinh được sắp xếp 
Homestay của Cambridge và được chăm sóc như thành 
viên của gia đình. Mỗi gia đình tham gia chương trình 

homestay đều được kiểm tra lý lịch tư pháp do Điều 
phối viên homestay tiến hành để đánh giá các điều kiện 
phù hợp trước khi sắp xếp bất kỳ học sinh nào ở cùng.

Cán bộ Hành Chính hỗ trợ sinh viên làm thị thực, làm 
và thanh toán  bảo hiểm y tế, sắp xếp các cuộc hẹn với 
bác sĩ và nha khoa và thay mặt học sinh quản lý tài 
khoản.

Cambridge là một cộng đồng nông thôn nhỏ, thịnh 
vượng, gần hai thành phố lớn và các trường Đại học 
và Học viện Công nghệ. Cambridge cách thành phố 
Hamilton15 phút lái xe và cách Sân bay Auckland một 
tiếng rưỡi lái xe. Trang web của thị trấn là cambridge.
co.nz

Học sinh quốc tế rất quan trọng đối với chúng tôi và 
chúng tôi luôn coi trọng sự hiện diện của họ.

Vui lòng ghé thăm chúng tôi tại camhigh.school.nz 
hoặc internationalstudents.school.nz.
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Cambridge là một trong số ít các thị trấn ở New Zealand 
tự hào là nơi sinh ra các ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới 
như chèo thuyền, đạp xe và cưỡi ngựa. 

Nổi tiếng với loài ngựa đua thuần chủng và chuồng ngựa, 
Cambridge đã sản xuất nhiều chú ngựa vô địch trong các 
môn thể thao đua ngựa và trình diễn, được quốc tế công 
nhận.

Mark Todd là anh hùng cưỡi ngựa của Cambridge với 
chiến thắng huy chương vàng kép Olympic. Gần đó là hồ 
Karapiro, được công nhận là một trong những hồ chèo 

thuyền cao cấp trên thế giới, nơi sản sinh những tay đua 
vô địch thế giới như Rob Waddell,Mahe Drysdale, Nathan 
Twellow, Hamish Bond và Eric Murray. Cambridge cũng 
là quê hương của Avantidrom  địa điểm đua xe đạp đẳng 
cấp thế giới. Các ngôi sao đua xe đạp nơi đây hiện là các 
nhà vô địch Thế giới và Olympic.  
 
 
 

Cambridge
Cambridge là một thị trấn rợp bóng cây hùng vĩ với dân số khoảng 19.200 người, nằm bên bờ sông 
Waikato và được biết đến với cái tên ‘Thị trấn của Cây và Các Nhà Vô Địch”.
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Cửa hàng đồ cổ và phòng trưng bày nghệ thuật là điểm thu 
hút chính ở Cambridge, nổi tiếng về chất lượng và thu hút 
các nhà sưu tập chuyên nghiệp từ khắp New Zealand.

Kế bên Cambridge là Maungatautari Ecological Island 
Trust - khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng thế giới 
mở cửa cho công chúng, nơi bạn có thể tận hưởng hệ động 
thực vật và động vật hoang dã đang bị đe dọa như Tuatara, 
Kiwi và Kakariki.

Cambridge nằm ở trung tâm của nhiều điểm du lịch nổi 
tiếng ở đảo Bắc của New Zealand:

• 10 phút đến hồ Karapiro  
[chèo | waka | trượt nước]

• 1 giờ rưỡi đến sân bay quốc tế Auckland
• 20 phút đến thành phố Hamilton
• 15 phút đến Đại học Waikato
• 20 phút đến WINTEC

• 2 giờ đến hồ Taupo
• 1 giờ đến điểm du lịch nổi tiếng Rotorua
    [Agrodome | Fairy Springs | Geo Thermal  
| Blue Lakes]
•  3 giờ đến các khu trượt tuyết Mt Ruapehu
•  1 giờ đến các bãi biển bờ Đông hoặc Tây
•  1 giờ để Waitomo  

[Hang động phát sáng | Đi bè nước đen]
•  30 phút đến Sở thú Hamilton
•  20 phút đến Khu bảo tồn Maungatautari Ecological
•  1 giờ đến Otorohanga  

[Nhà Kiwi | Công viên chim bản địa]
•  25 phút đến Hobbiton 
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Waikato là con sông dài nhất của New Zealand, chảy 
dài 16 km dọc theo thành phố Hamilton. Đây là một 
thành phố đẹp như tranh vẽ, khí hậu ôn hòa ở nơi đây 
đã giữ cho 135 công viên và 58 khu vực chơi thể thao 
luôn xanh sạch và tươi tốt.

Thành phố Hamilton là một trung tâm mua sắm và 
ăn uống với nhiều quán cà phê đáp ứng được tất cả 
thị hiếu và văn hóa. The Base, một trong hai trung 
tâm mua sắm chính, có 172 cửa hàng  với diện tích 
rộng hơn 81.000 mét vuông dành cho giao dịch bán 
lẻ. Không gian mở đương đại tại The Base mang lại 
cho cư dân và du khách sự thuận tiện và đa dạng khi 
mua sắm.

Nếu văn hóa là đam mê của bạn, hãy đi bộ đến 
phía nam cuối đường Victoria (con phố chính của 
Hamilton) đến Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử 
Waikato để tận hưởng.

Nếu bạn muốn vui chơi ngoài trời, Hamilton có 
nhiều công viên và lối đi bộ. Do sông Waikato chảy 
qua trung tâm thành phố nên nơi đây có rất nhiều lối 

đi bộ, những quãng đường chạy tuyệt đẹp dọc theo 
chiều dài của con sông này. Nơi mà tất cả những 
ai yêu công việc làm vườn đều phải ghé thăm là 
Hamilton Gardens (Vườn Quốc Tế của năm 2014)-
khu vườn đẹp như một bức tranh với nhiều loài cây 
và khu vườn theo chủ đề. Vườn bách thú Hamilton đã 
trở thành một trong những ngôi nhà tuyệt vời nhất ở 
New Zealand cho các loài động vật đa dạng như hổ, 
ngựa vằn, hươu cao cổ và động vật hoang dã.

Vùng Waikato đã tự khẳng định là một trung tâm cho 
các sự kiện hàng đầu. Từ các trận đấu thể thao quốc 
tế  như bóng gậy, bóng bầu dục, bóng lưới dành cho 
nữ, đua xe đạp và chèo thuyền đến các sự kiện khinh 
khí cầu hàng đầu của New Zealand, Khinh khí cầu 
bay qua Vùng Waikato. Khu vực này cũng là nơi tổ 
chức triển lãm nông nghiệp lớn nhất Nam Bán cầu-
Ngày nông trại New Zealand, Bóng bầu dục thế giới 
Sevens, Lễ Hội Âm nhạc & Nghệ thuật Soundsplash 
và Liên hoan Nghệ thuật Vườn Hamilton. 

Vùng Waikato
Hamilton là thành phố trên đất liền lớn nhất New Zealand và là khu vực đô thị lớn 
thứ tư. Hamilton chỉ cách Cambridge 20 phút và là một trong những thành phố phát 
triển nhanh nhất trong cả nước. Có 1,9 triệu người cư trú trong phạm vi 160 km của 
Hamilton, chiếm khoảng 46% dân số New Zealand.
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Chia sẻ cá nhân

Trải nghiệm tuyệt vời tôi có được trong ba năm 
tại CHS sẽ trở thành tài sản quý giá nhất trong 
cuộc đời tôi. Tại ngôi trường này, tôi đã gặp 
những giáo viên tốt nhất. Chính sự cống hiến 
và đam mê giảng dạy của họ đã khiến tôi trở 
thành tôi của ngày hôm nay.

Catherine (Dux) - TRUNG QUỐC

Trường trung học 
Cambridge mang lại 
mọi thứ: giáo viên tận 
tình, cơ sở vật chất 
tuyệt vời và nằm ở vị 
trí thuận lợi nhất New 
Zealand. Thật là tuyệt 
vời.

Omer - THỔ NHĨ KỲ

Chúng tôi đã đến thăm rất nhiều nơi trên khắp New Zealand. 
Chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều người bạn tuyệt vời từ khắp 
nơi trên thế giới tại trường trung học Cambridge.

Amara - CAMBODIA, Shoko - NHẬT BẢN
và Sin Tung - HỒNG KÔNG



11

Chia sẻ cá nhân

Trường trung học Cambridge 
cung cấp một chương trình học 
tập đầy đủ chuẩn bị cho học sinh 
rất kỹ lưỡng để bước vào Đại 
học và các Học viện Công nghệ. 
Ngoài ra còn có  rất nhiều các 
hoạt động thể thao và văn hóa.

Pete - THÁI LAN

Trường trung học Cambridge 
là một nơi tuyệt vời để học 
tập và tôi đã học hỏi được rất 
nhiều điều ở ngôi trường này. 
Tôi đã tốt nghiệp để bước vào 
Đại học trong năm sau.

Chanmin - HÀN QUỐC

Chúng tôi rất 
mong được gặp 
bạn tại trường 
của chúng tôi.
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Để biết thêm 
thông tin

Trường Trung Học Cambridge

Học Sinh Quốc Tế

              Facebook

              Instagram

Thị Trấn Cambridge

Du Lịch Waikato 

Đơn Xin Học

Các Video Về Sinh Viên Quốc Tế

Thể Thao & Nghệ Thuật

Các Tiêu Chí Đầu Vào

Nhân Viên Của Chúng Tôi
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Trường Trung Học Cambridge  
NEW ZEALAND

Phone: +64 7 827 5415
Fax: +64 7 827 5598

Email: chsinternational@camhigh.school.nz
www.internationalstudents.school.nz 

25 Swayne Road, Cambridge 3434, New Zealand

Private Bag 882, Cambridge 3450, New Zealand


