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Sekolah Kami
SMA Cambridge adalah sekolah pendidikan jenjang menengah ke atas yang 
berkualitas tinggi yang didirikan pada tahun 1883 dan didedikasikan untuk 
memberikan kualitas pendidikan tertinggi bagi 1600 siswanya. Kami menerima 
siswa dari luar negri dan telah melakukannya sejak tahun 1989. Kami memiliki 
staff pengajar yang sangat berpengalaman dan sangat terlatih, fasilitas modern 
dan kami memiliki standard disiplin yang tinggi.

Sekolah kami menawarkan program akademik 
secara menyeluruh untuk mempersiapkan 
siswa dengan baik untuk maju ke jenjang 
universitas dan institut teknologi. Berbagai 
kegiatan olahraga dan budaya juga tersedia.

Kami menyediakan program Bahasa Inggris 
sebagai Bahasa Kedua. Siswa secara konsisten 
mencapai keberhasilan dalam ujian IELTS dan 
TOEFL.

Direktur dan Dekan Mahasiswa Internasional 
kami bertanggung jawab atas pengelolaan 
Program Mahasiswa Internasional dan 
memastikan bahwa kebutuhan kemajuan 
akademik dan kesejahteraan mahasiswa 
internasional terpenuhi.

Koordinator Homestay kami mengelola 
program homestay kami dan menyediakan 
penghubung antara keluarga siswa di Selandia 
Baru, keluarga siswa di negara asal dan 
sekolah. Siswa ditempatkan di homestay 
Cambridge dan diasuh sebagai bagian dari 

keluarga. Setiap keluarga homestay dinilai, 
yang meliputi pemeriksaan polisi,

untuk kesesuaian mereka oleh Koordinator 
Homestay sebelum siswa mana pun 
ditempatkan dengan keluarga di Selandia Baru.

Petugas Administrasi membantu siswa dengan 
visa mereka, asuransi kesehatan dan klaim, 
janji dengan dokter dan gigi dan pengelolaan 
rekening mereka atas nama siswa masing-
masing.

Cambridge adalah komunitas pedesaan kecil, 
makmur, dekat dengan dua kota besar dan 
Universitas serta Institut Teknologi mereka. 
Kota Hamilton berjarak 15 menit berkendara 
dengan mobil, dan Bandara Auckland berjarak 
satu setengah jam berkendara dengan mobil. 
Situs web kota adalah cambridge.co.nz

Siswa internasional penting bagi kami dan kami 
menghargai kehadiran mereka di sekolah kami. 
Silakan kunjungi kami di camhigh.school.nz atau 
internationalstudents.school.nz.
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Cambridge adalah salah satu dari sedikit kota 
di Selandia Baru yang memiliki deretan bintang 
olahraga bertabur bintang yang diakui dunia 
dalam acara mereka seperti mendayung, 
bersepeda, dan menunggang kuda.

Dikenal dengan kuda jantan dan kandang kuda 
ras murni, Cambridge telah menghasilkan banyak 
kuda juara dalam olahraga balap dan lompat 
pamer dan telah membawa banyak pengakuan 
internasional ke distrik tersebut.

Pahlawan Cambridge yang terkenal adalah 
Pemenang medali emas Olimpiade Mark Todd 
di bidang berkuda. Danau Karapiro, yang diakui 
sebagai salah satu danau dayung premium 
di dunia, berada di dekatnya, menghasilkan 
pendayung juara dunia, termasuk Rob Waddell, 
Mahe Drysdale, Nathan Twaddle, Hamish Bond, 
dan Eric Murray. Cambridge juga merupakan 
rumah bagi Avantidrome, fasilitas kelas dunia yang 
berpusat di sekitar velodrome bersepeda yang 

Cambridge
Cambridge adalah kota megah dengan deretan pepohonan dengan populasi sekitar 
19.200 di tepi Sungai Waikato dan dikenal sebagai ‘Kota Pepohonan dan tempatnya 
Juara Juara’.
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dibangun khusus. Bintang pengendara sepeda 
lokal termasuk juara Dunia dan Olimpiade saat ini.

Toko barang antik dan galeri seni adalah daya tarik 
utama di Cambridge dan sangat terkenal akan 
kualitasnya, serta menarik kolektor serius yang 
berasal dari seluruh Selandia Baru.

Di depan pintu Cambridge adalah Maungatautari 
Ecological Island Trust yang terkenal di dunia - 
suaka margasatwa yang terbuka untuk umum, 
di mana Anda dapat menikmati flora, fauna, dan 
satwa liar yang terancam punah seperti Tuatara, 
Kiwi, dan Kakariki.

Cambridge terletak di sentral sehingga bisa 
mencapai ke banyak tujuan populer di Pulau Utara 
tengah Selandia Baru:

• 10 menit ke Danau Karapiro 
[Mendayung | Waka | Ski air]

• 1 1/2 jam ke Bandara Internasional Auckland • 
20 menit ke Kota Hamilton

• 15 menit ke Universitas Waikato
• 20 menit ke WINTEC
• 2 jam ke Danau Taupo
• 1 jam ke tujuan wisata populer Rotorua 

[Agrodome | Mata Air Peri | Geo Termal | 
Danau Biru]

• 3 jam ke Lapangan Ski Gunung Ruapehu
• 1 jam ke Pantai Timur atau Barat • 1 jam ke 

Waitomo [Gua Cacing Cahaya | Arung Jeram Air 
Hitam] • 30 menit ke Kebun Binatang Hamilton

• 20 menit ke Cagar Ekologi Maungatautari
• 1 jam ke Otorohanga 

[Rumah Kiwi | Taman Burung Asli]
• 25 menit ke Hobbiton
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Sungai Waikato adalah sungai terpanjang 
di Selandia Baru dan mengalir sejauh 16 
km melewati Kota Hamilton. Ini adalah kota 
yang sangat indah dengan iklim sejuk yang 
membuat 135 taman dan 58 area olahraga 
sangat hijau dan subur.

Kota pusat Hamilton adalah pusat belanja 
dan bersantap dengan banyak kafe yang 
melayani semua selera dan budaya. The 
Base, salah satu dari dua pusat perbelanjaan 
utama menawarkan 172 toko dengan lebih 
dari 81.000 meter persegi ruang perdagangan 
eceran dan satu-satunya mal outlet di 
Waikato dengan pengecer besar. Lingkungan 
udara terbuka kontemporer di The Base 
memberikan kemudahan bagi penghuni 
dan pengunjung serta berbagai tempat 
berbelanja.

Jika budaya adalah hasrat Anda, berjalanlah 
ke ujung selatan Victoria Street (jalan utama 
Hamilton) ke Waikato Museum of Art and 
History dan manjakan diri.

Jika Anda menyukai alam bebas, Hamilton 

memiliki banyak taman dan jalan setapak. 
Dengan Sungai Waikato yang mengalir 
melalui jantung kota, ada banyak jalan kaki 
yang indah dan bisa mengikuti jalur atau trak 
yang panjang . 

Yang harus dilihat oleh semua tukang kebun 
adalah Hamilton Gardens (International 
Garden of the Year 2014) – gambar bunga 
dengan banyak tanaman indah dan taman 
bertema. Kebun binatang Hamilton telah 
menjadi salah satu yang terbaik di Selandia 
Baru dengan beragam hewan seperti 
harimau, zebra, jerapah, dan satwa liar.

Wilayah Waikato telah memantapkan 
dirinya sebagai pusat acara terkemuka. 
Dari pertandingan Olahraga Internasional 
seperti kriket, rugby, bola jaring, bersepeda, 
dan mendayung hingga acara balon utama 
Selandia Baru, Balon di atas Waikato. 
Wilayah ini juga menyelenggarakan pameran 
pertanian terbesar di Belahan Bumi 
Selatan – Fieldays NZ, World Rugby Sevens, 
Soundsplash Music & Arts Festival, dan 
Hamilton Gardens Arts Festival.

Daerah Waikato
Hamilton adalah kota pedalaman terbesar di Selandia Baru dan daerah 
perkotaan terbesar keempat. Hanya 20 menit dari Cambridge dan 
merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di negara ini. 
1,9 juta orang tinggal dalam jarak 160 km dari Hamilton yaitu sekitar 46% 
populasi Selandia Baru.
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Kesaksian

Pengalaman hebat yang saya dapatkan selama 
saya tiga tahun di SMA Cambridge akan menjadi 
kekayaan paling berharga dalam hidup saya. 
Di sekolah, saya bertemu dengan guru-guru 
terbaik. Karena dedikasi dan semangat mereka 
yang sangat tinggi, membuatku menjadi seperti 
sekarang ini.

Catherine (Dux) - CINA

Penawaran di SMA 
Cambridge ini 
semuanya bagus, 
guru-gurunya bagus, 
fasilitasnya hebat dan 
luar biasa dan juga 
memiliki lokasi yang 
sangat bagus dan indah 
di Selandia Baru ini. 
Sangat luar biasa !

Omer - TURKI

Kami mengunjungi begitu banyak tempat di sekitar Selandia 
Baru. Kami juga bertemu banyak teman baik dari seluruh 
penjuru dunia di SMA Cambridge.

Amara - KAMBOJA, Shoko - JEPANG  
dan Sin Tung - HONG KONG 
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Kesaksian

SMA Cambridge menawarkan 
program akademik dan juga 
mempersiapkan siswa dengan 
baik untuk masuk ke jenjang 
berikutnya yaitu ke Universitas 
dan Institut Teknologi. 
Berbagai macam kegiatan 
olahraga dan budaya juga 
tersedia.

Pete - THAILAND

SMA Cambridge adalah 
tempat yang bagus untuk 
belajar dan saya bisa 
selesaikan semuanya 
dengan sangat baik di 
sekolah ini. Saya akan 
masuk ke universitas 
tahun depan.

Chanmin - KOREA SELATAN

Sampai 
bertemu di 

sekolah kami !
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Untuk informasi 
selengkapnya : 

SMA Cambridge

Siswa Siswa Internasional

              Facebook

              Instagram

Kota Cambridge

Pariwisata Waikato

Formulir Aplikasi

Video Siswa Internasional

Kegiatan Budaya dan Kesenian

Kriteria Penerimaan Siswa

Staff Kami

 

 



14



15



SMA Cambridge 
SELANDIA BARU

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


