Otago Boys’ High School
DUNEDIN, NEW ZEALAND

Được thành lập vào năm 1863, trường Trung học Nam sinh Otago là một trong những trường nam sinh công lập
lâu đời nhất tại New Zealand, với bề dày lịch sử đáng tự hào về thành tích học tập, thể thao và văn hóa, cả trong
nước lẫn trên toàn thế giới. Một biểu tượng của thành phố Dunedin, ngôi trường này cung cấp những cơ sở vật chất
hàng đầu để các chàng trai trẻ học tập, phát triển bản thân và xây dựng những mối quan hệ bền chặt và lâu dài.
“Những điều tốt nhất cho các chàng trai” là tôn chỉ trong mọi hoạt động của trường.

TIÊU ĐIỂM

CHI PHÍ VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN TRONG
NĂM 2019

•

Hơn 800 nam sinh theo học từ lớp 9-13 (13-18 tuổi)

•

Đợt tuyển sinh chính vào cuối tháng 1

•

Chấp nhận đăng ký học trong thời gian ngắn ít nhất một học kỳ

•

Chứng nhận NCEA (Chứng chỉ Giáo dục Quốc gia New
Zealand) mang lại cơ hội theo học tại các trường đại học
New Zealand và trên toàn thế giới

•

Các học sinh bản địa và quốc tế cùng học với nhau trong
phần lớn lớp học

•

Các lớp Anh ngữ chuyên biệt dành cho các sinh viên sử dụng
tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai - từ 4-8 buổi một tuần

•

Hàng loạt các hoạt động thể thao, văn hóa và đội nhóm

•

Chương trình giáo dục ngoài trời với hàng loạt các hoạt
động thám hiểm, khám phá

•

Nhà nghỉ của trường Trung học Nam sinh Otago tại Thung
lũng Matukituki (nằm trong Công viên Quốc gia Mt Aspiring)
là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động giáo dục ngoài trời
và chuyến đi thực địa

CHI PHÍ

NZ$

Học phí

$14,500

Phí quản lý

$350

Phí trung gian tìm nơi ở

$250

Hostel nội trú (cả năm)

$14,000

Homestay (cả năm)

$12,500

Đồng phục

$750

Bảo hiểm (cả năm)

$580

Tất cả thông tin về chi phí có thể thay đổi và đã bao
gồm mức thuế hàng hóa và dịch vụ 15% (GST) của
New Zealand. Chi phí cho thời gian đăng ký học ít
hơn 4 học kỳ/năm được tính theo tỷ lệ dựa trên chi
phí cả năm.

CÁC MỐC THỜI GIAN

•

Ký túc xá trường Trung học Nam sinh Otago cung cấp dịch
vụ nội trú suốt toàn bộ thời gian theo học

Học kỳ 1

Cuối tháng 1 - đầu tháng 4

Học kỳ 2

Cuối tháng 4 - đầu tháng 7

•

Dịch vụ sắp xếp homestay cung cấp nơi lưu trú chất lượng
cao cho các học sinh

Học kỳ 3

Cuối tháng 7 - cuối tháng 9

Học kỳ 4

Giữa tháng 10 - giữa tháng 12

•

Phòng đào tạo Quốc tế luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh và các
trợ giảng được đào tạo bài bản sẽ giúp đỡ các em trong giờ
lên lớp cũng như các buổi một kèm một
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