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Make it here
Biến ước mơ của bạn thành 
sự thật tại đây
Wellington xóa bỏ mọi rào cản, khoảng  
cách giữa học sinh và các doanh nhân,  
doanh nghiệp sáng tạo.  



Tìm hiểu thêm về Wellington tại
studyinwellington.com



Hạng 1
Wellington là thành phố đáng 
sống nhất thế giới trong hạng 
mục dân số 

* Dân số từ 150,001 đến 400,000 người. 
Theo khảo sát LiveCom – Chương trình 
được phát triển bởi Liên Hiệp Quốc

Top 10
Wellington là một trong 10 
thành phố an toàn nhất thế giới
(Theo khảo sát chất lượng cuộc sống của 
Mercer năm 2011) 

363 km
Wellington bao gồm 363 km 
đi bộ và xe đạp leo núi vòng 
quanh thành phố.



Đường bay 
thẳng
Đường bay thẳng từ Úc, 50 phút 
bay từ Auckland và 40 phút bay  
từ Christchurch.

Make 
Wellington 
your campus
Biến Wellington thành  
nơi để học
Wellington là nơi lựa chọn của 
những học sinh thông minh, đầy 
tham vọng và giàu trí tường tượng 
đến từ khắp nơi trên thế giới. 

3 trường đại học tầm cỡ thế 
giới, 2 viện công nghệ và hơn 
10 trường đại học tại Wellington 
đều nằm gần  nhau trong phạm 
vi 3 km. Tất cả được kết nối với 
trung tâm thành phố qua mạng 
lưới giao thông công cộng hiệu 
quả. Đây chính là “Trường Học” 
Wellington 

Nhờ vào địa hình đặt thù của 
Wellington, các hoạt động hợp tác 
giữa các nhà cung ứng giáo dục, 
viện nghiên cứu , cộng đồng kinh 
tế và Chính Phủ New Zealand 
được thúc đẩy mạnh mẽ.

Thành phố được xây dựng bởi 
những con người thông minh với 
50% lực lượng lao động làm việc 
trong lĩnh vực yêu cầu kĩ năng 
cao. Vì thế, không ngạc nhiên khi 
Wellington có nhiều nhất các viện 
nghiên cứu, trường đại học nghiên 
cứu hạng 1 và số lượng người có 
bằng đại học nhiều nhất tại New 
Zealand.



Phim ảnh
The Hobbit, Avatar, Lord of the 
Rings, The Hunger Games, Man 
of Steel, X-Men, The Wolverine, 
The Avengers, Iron Man 3, 
District 9, và nhiều phim nữa đều 
được quay hoặc xử lý kỹ xảo tại 
Wellington.

“THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY,” a production 
of New Line Cinema and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures 

(MGM), released by Warner Bros.Pictures and MGM.

© 2012 Warner Bros. Ent         TM Saul Zaentz Co.

Tìm hiểu thêm về Wellington tại
studyinwellington.com

Make ideas  
into realities
Biến ý tưởng thành hiện thực 
Những doanh nghiệp và con người 
đầy sáng tạo là người đã đưa thành 
phố Wellington lên bản đồ thế  
giới qua nhiều thành công về 
thương mại. 
Với vai trò là thủ đô công nghệ 
cao của New Zealand, Wellington 
là nơi tọa lạc phần lớn các công 
ty công nghệ cao phát triển nhanh 
nhất quốc gia.

Wellington cũng là nơi có ngành 
công nghiệp kỹ thuật số sáng tạo 
hàng đầu thế giới và cũng là nơi 
cho ra đời nhiều bộ phim, trò chơi 
điện tử và kỹ xảo điện ảnh được 
tôn vinh toàn cầu. 

 

Những nhà cung ứng giáo dục 
của thành phố là những người 
sáng tạo và được đánh giá cao về 
chuyên môn. Wellington mang 
lại nhiều cơ hội học tập cho học 
sinh: từ công nghệ kỹ thuật số 
sáng tạo và công nghệ thông tin 
liên lạc (ICT) đến công nghệ nano 
và khoa học Y-Sinh, và đến cả ẩm 
thực cũng như nghệ thuật trình 
diễn.



3
Tất cả các trường đại học tại 
Wellington đều nằm trong danh 
sách 500 Trường Đại Học Hàng 
Đầu Thế Giới của QS năm 
2012/13

Hạng 1
Viện nghiên cứu danh giá 
Legatum tại London xếp New 
Zealand hạng nhất thế giới về 
giáo dục. 

Photographer: Chris Williams

Các tổ chức giáo dục tại Wellington đưa ra nhiều 
chương trình giáo dục hướng về tương lai. 

Các nhà cung ứng giáo dục tại 
Wellington đào tạo bằng cấp có 
thể chuyển tiếp và được công 
nhận quốc tế giúp tạo nền tảng 
vững chắc cho tương lai thành 
công.

Cũng như những nhà cung ứng 
giáo dục khác tại New Zealand, 
chúng tôi liên tục mang lại chất 
lượng giáo dục cao nhờ vào các 
quy định của chính phủ và giáo 
trình quốc gia hàng đầu thế giới 
nhằm cân bằng giữa lý thuyết và 
thực hành.

Môi trường lao động tại 
Wellington được xếp hạng 1 
trong khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương với tỉ lệ có học , tuyển 
dụng và giáo dục đại học thuộc 
hàng cao nhất. 

Ngành giáo dục khu vực bao gồm 
3 trường đại học tầm cỡ thế giới, 
3 viện công nghệ của chính phủ, 
hơn 10 nhà cung ứng giáo dục 
độc lập và xấp xỉ 35 trường, tất cả 
đều có học sinh quốc tế theo học.
* Theo số liệu của FDI Intelligence năm 
2013/14

Xem thêm danh bạ của  
Education Wellington tại:  
www.educationwellington.co.nz

Make choices 
that work
Lựa chọn đúng



wellingtonnz.com

25%
25% dân số của Wellington 
được sinh ở nước ngoài. 

Tuyệt vời 
Wellington là “Thủ đô nhỏ bé  
tuyệt vời nhất thế giới”  
– Theo tạp chí
Lonely Planet – Hạng  
mục Best in Travel năm 2011

Tìm hiểu thêm về Wellington tại
studyinwellington.com

Make your  
culture part of ours
Hòa nhập vào văn hóa của chúng tôi 

Tại Wellington, chúng tôi tôn vinh 
văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và 
phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp.
Wellington là một trong những 
thành phố có chất lượng cuộc 
sống tốt nhất tại khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương. Hầu hết người 
dân Wellington sống cách biển 
không quá 3 km, cách trung tâm 
Wellington 1 giờ lái xe là các khu 
rừng, bãi biển nguyên sinh và 
vùng làm rượu vang nổi tiếng thế 
giới Wairarapa.

Wellington cũng là nơi tọa lạc 
của nhiều bảo tàng, nhà hát và 
các viện quốc gia, bao gồm Te 
Papa Tongarewa (Bảo tàng quốc 
gia New Zealand), Nhà hát giao 
hưởng New Zealand, Nhà hát 
Hoàng Gia múa Ballet New 
Zealand, Trung tâm khiêu vũ và 
kịch nghệ quốc gia, và Trường âm 
nhạc New Zealand

Thành phố không những có nhiều 
quán cà phê, phòng trưng bày, rạp 
hát, khu tham quan và cuộc sống 
về đêm thú vị mà còn đăng cai 
tổ chức các lễ hội quốc tế, lễ kỷ 
niệm và ẩm thực từ khắp nơi trên 
thế giới.  



Hạng 3
New Zealand xếp hạng 3 
trong danh sách các quốc gia 
hòa bình nhất thế giới 

60 phút
Cách Wellington 1 giờ lái xe,  
bạn có thể khám giá nhiều khu 
rừng nguyên sinh và vùng làm 
rượu vang nổi tiếng thế giới 
Wairarapa.

Make your  
culture part of ours
Hòa nhập vào văn hóa của chúng tôi 



Photographer: Rob Suisted

Tìm hiểu thêm về Wellington tại
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Karen Uji 
Quốc Tịch Bali, Indo/Nhật
Học tập: Chứng chỉ về Truyền Thông Kỹ Thuật Số
Công việc: Công ty quảng cáo Luvly, Wellington

Học từ thực tiễn
Khóa Truyền Thông Kỹ Thuật Số 
mà mình đã học được phát triển 
chặt chẽ với ngành công nghiệp 
hoạt hình và thiết kế của New 
Zealand. Wellington có mạng 
lưới dày đặc các chuyên gia hoạt 
hình và thiết kế, họ lúc nào cũng 
dễ gần và nhiệt tình chia sẽ kinh 
nghiệm. 

Thành phố kết nối
Bạn có thể đi bộ hoặc đi xe buýt 
đến bất kì chỗ nào trong thành 
phố. Wellington còn sở hữu hệ 
thống các phương tiện công cộng 
tuyệt vời, môi trường tự nhiên 
tuyệt đẹp đồng thời cũng là nơi 
tuyệt diệu và yên tĩnh để thỏa  
sức sáng tạo.

5 điều phải làm khi đến 
Wellington:
1. Nhấm nháp tách cà phê nóng 

hổi vào một ngày mùa đông 
2. Dạo quanh bến tàu 
3. Đi xe lửa đến Waikanae
4. Đi phà đến Eastbourne
5. Tham quan Vườn Thực Vật  

vào mùa xuân

Cuối Tuần 
Mình thường cầm trên tay quyển 
phác thảo và đi dạo vòng quanh 
thành phố để tìm những quán cà 
phê hay nhà hàng mới mở. Tuần 
nào mình cũng ghé sang Chợ Chủ 
Nhật gần bến tàu để mua trái cây 
và rau củ cho cả tuần. Dường như 
cả thành phố cũng đi chợ! Mỗi 
khi thèm món Nhật, mình thường 
ghé nhà hàng Kazu Yakitori and 
Sake Bar và Tatsushi để thưởng 
thức một chút hương vị quê nhà! 

Made it here
Những ước mơ thành sự thực



Tại sao chọn Wellington 
Thoạt đầu mình dự định chỉ đến 
đây để học đại học và cũng chẳng 
có kế hoạch ở lại. Nhưng từ lúc 
học ở trường, mình ngày càng yêu 
thêm cuộc sống tại Wellington. 
Wellington vừa nhẹ nhàng, nhưng 
lại vừa sôi nổi, còn người dân thì 
lúc nào cũng thân thiện.

Giáo dục:
Giáo dục ở New Zealand rất năng 
động và kiến thức được truyền đạt 
thông qua các bài giảng, giờ phụ 
đạo, thực hành và bài tập nhóm. 
Học sinh nào cũng phải phát biểu 
ý kiến riêng của mình và thi đua 
tranh luận trong lớp.

Tại sao chọn Wellington?
1. Con người tuyệt vời.
2. Nơi làm việc lý tưởng cho 

ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông (ICT).

3. Nhà hàng từ nhiều nơi trên thế 
giới và nằm ngay trung tâm.

4. Hoạt động ngoài trời! Mình đặc 
biệt yêu thích bộ môn xe đạp 
leo núi và Wellington có nhiều 
đường đua tuyệt vời.

5. Không khí dễ chịu của thành 
phố.

Điểm khác nhau lớn nhất giữa 
Wellington và Việt Nam
Nhà tại Wellington! Kiến trúc 
phổ biến nhất tại Wellington là 
các công trình bằng gỗ và khá cỗ          
(nhiều căn được xây dựng từ thế 
kỷ thứ 19). Nhà tại Việt Nam 
tương đối mới hơn và được xây 
bằng gạch và hồ.

Minh Hà Nh   t
Việt Nam
Học tập: Hệ thống thông tin
Công Việc: Công ty Enspiral, Social Entrepreneurship Foundation 



Tìm hiểu thêm về Wellington tại
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Ngày chủ nhật điển hình tại 
Wellington
Đi chợ nông sản cạnh cảng biển,  
mua thức ăn dọc đường và rau củ, 
trái cây cho cả tuần. Thư giãn tại 
nhà cả ngày và tập nướng bánh.

Danh sách những điểm yêu 
thích nhất:
Quán Cà Phê: Dixon Street Deli 
– cà phê ngon, bánh và đồ tráng 
miệng sành điệu!
Bar: The Library – bạn có thể đọc 
sách nếu thích, nhưng phần lớn mọi 
người đến để thưởng thức cocktail!
Đồ ăn quốc tế: Shanghai Kitchen 
tại Petone
Hoạt động giải trí: Tham gia 
Wellington ‘Meetup’ để gặp gỡ 
nhiều người sáng tạo!
Khu Phố: Đường Cuba – Thưởng 
thức các trò biểu diễn, cửa hiệu và 
các quán cà phê.
Du lịch: đón xe điện lên Vườn 
Thực Vật và đi bộ xuống thành phố

Bí mật bạn thích nhất về 
Wellington là gì?
Đối với những người không lái 
xe, đón chuyến xe buýt số 14 từ 
Kilbirnie vào thành phố và chiêm 
ngưỡng cảng biển tuyệt đẹp khi 
xe đi xuống Mt Vic và rẽ vào 
Oriental Bay. Ai lại nghĩ đi xe 
buýt thú vị đến thế kia chứ!

Ellen Zheng 
Trung Quốc
Học tập: Chứng Chỉ Sau Đại Học về Thiết Kế
Công việc: Công ty Uprise Digital 



Giáo Dục Wellington là một mạng 
lưới với hơn 50 nhà cung ứng giáo 
dục từ mọi lĩnh vực trong khu vực 
Wellington và tất cả đều có học 
sinh quốc tế theo học.
Chúng tôi tôn vinh sự đa dạng 
mà học sinh quốc tế mang lại và 
luôn mong chào đón thêm nhiều 
học sinh nữa, cũng như chăm sóc 
các em tận tình hơn khi đến với 
Wellington.

Để biết thêm thông tin về  
Giáo Dục Wellington và  
danh mục các nhà cung ứng  
giáo dục trong khu vực, xin  
vui lòng truy cập trang web:  
www.studyinwellington.com

Để biết thêm thông tin về  
thủ đô Wellington, xin vui  
lòng truy cập trang web:  
www.wellingtonnz.com 

Giáo Dục Wellington là  
chương trình được điều phối  
bởi Grow Wellington (Phát  
Triển Wellington), Cơ Quan  
Phát Triển Kinh Tế Của  
Thành Phố Wellington 
www growwellington.co.nz 



studyinwellington.com Make it here. 

Study in 
Wellington, 
New Zealand.

Khóa hoc 
Agriculture/Agribusiness
Agribusiness Management 
Agriculture
Dairy Management
Horticulture
Train the Trainer Programs

Architecture and Building Science
Architecture
Building Science 
Interior Architecture
Landscape Architecture
Project Management
Sustainable Engineering Systems

Business and Management
Accounting and Commercial Law
Business 
Economics and Finance
Government
Information Management
Management
Marketing and International Business
Procurement and Supply 
Professional Mba

Construction and Trades
Building and Carpentry
Civil Construction and Transport
Construction Management
Electrical Trades
Plumbing, Drainlaying, Gasfitting 
Quantity Surveying

Creative and Performing Arts
Acting 
Dance
Fine Arts and Applied Arts
Illustration
Makeup Costume Design
Management Performing Arts 
Photography
Special Effects

Education
Adult Education and Training 
Early Childhood Education
Education Policy and Management 
Teaching

English Language and Foundation
Academic English 
Business English 
Cambridge Preparation
English Language
English Plus Barista
English Plus Rugby
English For Health Professionals
Foundation Studies
IELTS Preparation

Engineering
Civil 
Computer Science
Electrical 
Electronic and Systems
Mechanical
Network
Software

Design and Animation
Animation
Design Innovation
Digital Design
Fashion Design 
Game Design
Graphic Design
Industrial Design
Media Design
Motion Design
Spatial Design
Textile Design
Visual Communications
Web Design and Development

Health and Medicine
Addiction Studies
Civil Aviation Medicine 
Health Sciences
Medicine
Mental Health
Nursing
Paramedic
Psychology
Radiation Therapy
Social Work

Hospitality and Culinary Arts
Cookery
Culinary Arts and Business 
Cuisine 
Conference and Event Management
Food and Beverage
Hospitality Management
Pâtisserie 

Humanities and Social Sciences
Art History, Classics, Religious Studies
English, Film, Theatre, Media 
History, Philosophy, Political Science,
 and International Relations
Languages and Culture
Linguistics and Applied Languages
Maori Studies and Language
Modern Letters
Music 
Pasifika Studies 
Nursing, Midwifery, Health 
Social and Cultural Studies

Information Technology 
Business Systems and Technology
Computer Science
Computer Servicing and Support
Information Assurance and Security
Network
Software
Web Technology

Law
Law
Legal Executive

Film and Media Studies
Creative Writing 
Digital Video
Film and Television Production 
Journalism
Publishing 
Radio

Music
Classical Performance
Composition and Sonic Arts
Live Sound and Event Production 
Musicology
Music Therapy
Rock, Jazz and Commercial Music 

Science and Applied Science
Biological Sciences
Chemical and Physical Sciences
Geography, Environment, Earth Sciences
Mathematics, Statistics, Operations Research
Psychology
Science and Technology

Personal Care, Sports and Fitness
Beauty and Hairdressing
Fitness and Health Science 
Massage
Outdoor Adventure
Personal Training 
Specialty Programs- Golf, Rugby, Football
Sport Management

Travel and Tourism
Airline, Travel and Tourism 
International Flight Attending
Tourism and Aviation
Tourism and Travel Management
Tour Operations and Guiding




