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ĐẠI CƯƠNG VỀ TRƯỜNG
Trường Trung Học Bethlehem College là một trường độc đáo, với một tính  
cách đặc biệt.
Trường chúng tôi là trường Công Giáo dành cho cả nam và nữ, hợp nhất với nhà nước 
(1/2 tư thục  & 1/2 công lập) và kết hợp của 3 bậc làm 1: tiểu học, trung học và phổ thông trung 
học.Chúng tôi chiêu mộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 13 (hay từ 5 đến 18 tuổi). Trường Trung Học 
Bethlehem có sỉ số trên 1700 học sinh gồm cả 80 học sinh quốc tế từ Brazil, Trung Quốc, Đức, 
Hong Kong, Nhật Bản, Papua New Guinea, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan và Hoa Kỳ.

Chúng tôi khuyến khích hoc sinh cố gắng đạt xuất sắc trong mọi nỗ lực giáo dục và cá nhân,  
và quý trọng sự hợp tác từ mọi nhóm, mọi ngôn ngữ và văn hóa.

ĐỊA ĐIỂM
Trường Trung Học Bethlehem tọa lạc tại tỉnh Tauranga xinh đẹp nằm trên bờ biển, khoảng  
2.5 giờ lái xe về phía nam của thành phố Auckland. Tauranga có khí hậu ôn hòa dễ chịu và 
là một điểm đến hàng đầu cho du khách du lịch và nghỉ mát, với sự thu hút của ánh nắng, 
sóng lướt ván, và bãi cát. Tauranga là một cộng đồng sôi động, đa văn hóa, với dân số 
đang tăng nhanh, hiện nay đứng hàng thứ năm tại New Zealand.
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CÁC MÔN HỌC HIỆN CÓ
Anh Ngữ, Toán học – Giải tích, Thống kê, Khoa Học - Nông 
nghiệp & Trồng trọt, Sinh học, Hóa học, Khoa học không gian & 
trái đất, Vật lý học Khoa Học Xã Hội – Văn hoá Cổ điễn, Địa lý, 
Sử ký, Du lịch, Công nghệ - Đồ họa, Vật liệu (gỗ), Tơ sợi, Kinh 
Doanh Học – Kế toán, Máy tính, Kinh tế, Nghệ Thuật - Thiết kế 
nghệ thuật, Kịch nghệ, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Sản xuất âm thanh, 
Nghệ thuật thị giác, Ngôn Ngữ, tiếng Pháp, tiếng Maori, tiếng 
Tây Ban Nha, Giáo Dục Thể Chất - Sức khỏe, Kinh tế gia đình, 
Giáo dục ngoài trời, Thực tập thể thao, Khoa học thể thao Các 
Môn Khác - Kỹ thuật ô tô, Công giáo học, Giáo dục mẫu giáo.

CÁC PHƯƠNG TIỆN
Khuôn viên Bethlehem tọa lạc trên mảnh đất rộng 140 mẫu 
Anh, ở ngoại ô thành phố. Khuôn viên gồm Trường Trung Học, 
Trường Mẫu Giáo và Viện Hậu Trung Học. Ngay khi vào cổng 
trường, bạn sẽ cảm thấy sự yên tĩnh và không gian rộng rãi, vì 
xung quanh bạn là các khu vườn được tạo hình đẹp đẽ, nhiều 
khu vực chơi ngoài trời, và các kiến trúc được xây riêng cho 
từng chức năng. Bao gồm:

• Nhà thờ của chúng tôi (kiến trúc lịch sử),
• Các phòng học chuyên dụng (khoa học, công nghệ, vi 

tính, nghệ thuật, nấu nướng),
• Trung tâm thể thao trong nhà gồm phòng tập thể dục, 

phòng tập tạ, phòng thay quần áo, v.v.),
• Các sân thể thao (cricket, bóng đá, khúc côn cầu, bóng 

bầu dục, quần vợt),
• Trung tâm trình diễn nghệ thuật gồm một nhà hát, các 

phòng diễn tập chuyên dụng và thực tập, phòng ghi âm,
• Và hơn thế nữa.

CHỖ Ở
Các học sinh quốc tế được sắp xếp sống tại các gia đình bản 
xứ đầy kinh nghiệm, thân thiện với chọn lựa cẩn thận. Nhà 
trọ tư gia (Homestay) được chọn phải đáp ứng nhu cầu và sở 
thích của từng cá nhân học sinh, cung cấp một môi trường 
hỗ trợ để rèn luyện tiếng Anh và học hỏi sự đa dạng văn hóa. 
Người quản lý chương trình ở trọ tư gia tới kiểm tra, phỏng 
vấn và theo dõi mỗi gia đình, và Cơ Quan Cảnh Sát 
New Zealand cũng điều tra kỹ lý lịch từng gia đình.

HỖ TRỢ
Bản Báo Cáo Đánh Giá năm 2016 của Bộ Giáo Dục về Trường 
Trung Học Bethlehem nêu rõ, ‘ Trường có các tiến trình lành 
mạnh được thiết lập vững vàng để cung cấp sự săn sóc tinh 
thần cho học sinh quốc tế. Trường đặt tầm quan trọng cao vào 
sự cung cấp một môi trường hỗ trợ như trong một gia đình cho 
học sinh quốc tế và bảo đảm cho các em hội nhập tốt vào cuộc 
sống của trường. Những học sinh quốc tế mà tiếng Anh không 
phải là ngôn ngữ thứ nhất của mình nhận được sự hỗ trợ hiệu 
quả của các giáo viên chuyên môn.’

TÍNH CÁCH ĐẶC BIỆT
Trường Trung Học Bethlehem có bốn trụ cột tiêu biểu đặt cơ 
sở trên nhiều yếu tố kết hợp để tạo nên ‘một nền giáo dục toàn 
diện’. Học sinh có cơ hội xuất sắc trong cả bốn lãnh vực.

• Cung cấp Chương trình Đọc viết Anh văn cấp cao.
• Cung cấp Chương trình luyện thi IELTS (International 

English Language Testing System)
• Sự đa dạng trong việc lựa chọn môn học.
• Con đường tới Cao đẳng/Đại Học.

THÁCH THỨC TRÍ TUỆ

• Chương trình âm nhạc nổi tiếng với nhiều cơ hội 
trong âm nhạc và ca hát.

• Có dạy kèm riêng.

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

• Có nhiều môn thể thao, nhưng phần lớn các môn 
được ưa chuộng là: cầu lông, bóng rổ, cricket, 
bóng đá, khúc côn cầu, bóng rổ nữ (netball), bóng 
bầu dục, quần vợt và bóng chuyền.

RÈN LUYỆN THỂ LỰC

HÌNH THÀNH ĐẠO ĐỨC
• Duy trì các giá trị tuyền thống với cơ hội phục 

vụ trong các chuyến công tác truyền giáo, tại địa 
phương và nước ngoài.
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Các Trường 
TH chỉ số 

Decile 8-10

Mức trung 
bình toàn 

quốc

LEVEL 1 (Y11) 88% 69% 68%

LEVEL 2 (Y12) 93% 84% 77%

LEVEL 3 (Y13) 89% 81% 72%

 Đầu vào 
Đại học 72% 68% 50%
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