
Ở cùng gia đình người bản xứ
Ở cùng gia đình người bản xứ là cách tuyệt vời để bạn học về "văn hóa Kiwi" cũng như thực 
hành Tiếng Anh. Các gia đình bản xứ sẽ rất muốn biết thêm về bạn, văn hóa cũng như dất nước 
của bạn vì vậy bạn hãy trò chuyện với họ càng nhiều càng tốt. Bạn hãy tuân thủ theo các quy 
định của gia đình và nếu có điều gì không rõ, bạn đừng ngần ngại trao đổi với họ.

Sau bài kiểm tra bạn sẽ tham dự vào 
Buổi định hướng (ngôn ngữ bằng 
Tiếng Anh). Bạn sẽ được cung cấp các 
thông tin về quy định của trường, 
cũng như các cơ hội dành cho bạn khi 
học tập tại trường. Sau đó bạn sẽ 
được đưa đi thăm một vòng quanh 
trường.

Khu căn hộ sinh viên
Khi bạn đến chỗ ở của bạn ở khu căn hộ, bạn sẽ phải trả một khoản tiền gọi là TIỀN ĐẶT 
CỌC. Số tiền này sẽ được hoàn lại cho bạn khi bạn chuyển đi và bạn không gây ra hư hại 
gì cho đồ đạc và tải sản tại căn hộ bạn sử dụng.

Các học viên học toàn 
thời gian sẽ bắt đầu 
khóa học luôn vào 

buổi chiều cùng ngày 
lúc 12.40 pm.

ĐỪNG hút thuốc trong nhà.

Hãy giới hạn thời gian sử dụng 
phòng tắm trong vòng 5-10 phút.

Hãy tắt máy sưởi khi bạn ngủ và khi 
bạn đi ra khỏi phòng.

Hãy giữ cho phòng bạn luôn gọn gàng ngăn nắp

Hãy hỏi chủ nhà nếu bạn muôn sử dụng điện 
thoại hay máy tính của họ.

Hãy gọi hoặc nhắn tin nếu bạn về muộn.

Hãy trao đổi với gia đình bạn ở cùng bằng Tiếng 
Anh.

Hẹn sớm gặp 
bạn ở trường 
Anh ngữ 
Worldwide

Bạn sẽ thực hiện một bài kiểm tra đầu vào bao gồm:

NóiNgữ pháp   Nghe

Vị trí thuận tiện
Trường chúng tôi tọa lạc tại 
trung tâm thành phố 
Auckland, và chỉ cách trung 
tâm giao thông Britomart và 
các bến xe buýt một khoảng 
cách đi bộ ngắn.

10 phút đi bộ đến trạm tàu 
Britomart.
2 phút đi bộ đến bến xe buýt 
gần nhất.
5 phút đi bộ đến siêu thị và 
trung tâm mua sắm.

Ngày đầu tiên ở trường
Bạn hãy đến trường vào 9 giờ sáng ngày thứ Hai. Bạn 
đừng quên mang theo:

Thị thực Bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe của bạnHộ chiếu

Cuộc sống quá ngắn ngủi mà thế giới lại quá rộng lớn - 
Hãy đến với trường Worldwide!
Địa chỉ: 80 đường Anzac, trung tâm thành phố Auckland, 
New Zealand, 1010 Điện thoại: (64-9) 302-5288 




