
NCEA của New Zealand—Dựa trên Hệ Thống British Cambridge—không có cùng chi phí 
 

New Zealand NCEA British Cambridge 

Đọc, Toán và Khoa Học—thứ 4 trên Thế Giới Đọc, Toán và Khoa Học—thứ 20 trên Thế Giới 

 
New Zealand - Quốc tế công nhận các khóa học và bằng cấp 
Bằng cấp của NZ có chất lượng hoàn hảo và có uy tín trên khắp thế giới về thực tế, hiện đại và được đánh giá cao. Kết quả PISA 
cho thấy nền giáo dục NZ tiếp tục vượt qua Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ. Tất cả các khóa học, chương trình và bằng cấp đều có 
chất lượng được Chính Phủ NZ đảm bảo và các nhà tuyển dụng lớn trên khắp thế giới công nhận bằng cấp của NZ và tuyển dụng 
các sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi. 

 
Học Phí Cạnh Tranh 

 

Kavanagh College Trường Nhà Nước của Anh Trường Dòng của Úc 

NZ$12.900—NZ$13.500 từ tháng 5, 2015 NZ$15.000—NZ$17.000 NZ$7.750— NZ$33.000 

 
Đa văn hóa 
NZ có một xã hội đa văn hóa năng động và hòa hợp. Người New Zealand —được gọi là người Kiwi— rất thân thiện và dễ mến. 
Sinh viên quốc tế rất được tôn trọng tại NZ và bạn sẽ cảm thấy được hoan nghênh nhất tại đây. 

 
Chi Phí Sinh Hoạt 

 

Kavanagh College Anh Úc 

NZ$240,00 mỗi tuần NZ$375,00 mỗi tuần NZ$277,00 mỗi tuần 

An toàn mà hiện đại 
Đất nước này chỉ có trên 4 triệu người thân thiện và là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới, với các điều kiện sống chất 
lượng cao và lối sống hiện đại. Tỉ lệ tội phạm ở đây là cực kỳ thấp so với Hoa Kỳ và châu Âu. Chính Phủ NZ rất ổn định và người 
Kiwi rất cởi mở và hoan nghênh các nền văn hóa mới. 

 

Các Ngày Học Kỳ Khí hậu 
 

 

Cơ sở vật chất 
Các lớp học hiện đại, rộng rãi hỗ trợ các môn Toán, Khoa Học Xã Hội, Ngôn Ngữ và Tiếng Anh, Nghệ Thuật, Thiết Kế, Nhiếp Ảnh, 
Công Nghệ và ESOL; khu Khoa Học bao gồm các phòng thí nghiệm chuyên khoa; một cơ sở nhạc với các phòng thực hành 
cá nhân và cơ sở vật chất hiện đại để soạn nhạc; Khán Đài; phòng tập thể hình và cử tạ có kích thước hoàn chỉnh, sân tennis và 
bóng rổ 

 

Học kỳ 1 30 tháng 1 17 tháng 4 

Học kỳ 2 5 tháng 5 4 tháng 7 

Học kỳ 3 21 tháng 7 26 tháng 9 

Học kỳ 2 13 tháng 10 10 tháng 12 

 

Mùa hè Mùa thu Mùa đông Mùa xuân 

20 C 16 C 10 C 17 C 

 


