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Epsom Girls 
Grammar School

• 16 km đến sân 
bay Auckland

• 5 km đến bãi 
biển gần nhất

• 5 km đến CBD 
(trung tâm thành 
phố)

• 1 km đến ga tàu 
‘New Market’

Quét vào đây để 
tham quan ảo 

EGGS
Per Angusta, Ad Augusta

Vượt qua khó khăn để thành công 

VỀ HỌC SINH CỦA CHÚNG TÔI
• Đã mang về một số giải thưởng học tập tốt nhất cho New 

Zealand
• Được tiếp cận với hàng loạt môn học
• Tham gia và thành công trong hàng loạt các hoạt động ngoại 

khóa.
• Là những nữ lãnh đạo trẻ thành công, được phát triển trong 

một môi trường chỉ có nữ sinh.
• Được trang bị để phát triển trong một thế giới kết nối với nhau, 

trở thành một phần của cộng đồng các trường học đa văn hóa 
sôi động.

Các học sinh coi trọng và tận hưởng nhiều cơ hội mà EGGS mang 
đến bao gồm môi trường thể thao cạnh tranh, huấn luyện chuyên 
nghiệp, và các chương trình lãnh đạo để phát triển cá nhân.

Các học sinh được khuyến khích vươn tới những thành tích cá nhân 
xuất sắc bởi cả nghiên cứu chuyên sâu các môn học và nâng cao 
hiểu biết của mình bằng việc quan tâm đến các môn học đa dạng.  

CÁC KẾT QUẢ NĂM 2021 
Các kết quả NCEA của chúng tôi thể hiện những thành tích cao 
trong hàng loạt môn học được giảng dạy tại Trường. Đây là điều 
quan trọng với chúng tôi bởi học sinh phải cảm thấy tự tin rằng nhà 
trường đang trang bị tốt kiến thức cho các em bất kể xu hướng 
phát triển tương lai của các em như thế nào.

LIÊN LẠC CHÚNG TÔI
Trường Ngữ Pháp Nữ Sinh Epsom
Silver Road
Epsom
Auckland 1023

Điện thoại: +64-9-970-6716
Email: international@eggs.school.nz
Website: www.eggs.school.nz 

ĐỘI NGŨ QUỐC TẾ
Ban Quốc Tế là một nhóm các nhân viên chuyên nghiệp tận tâm chú 
trọng phát huy tối đa kết quả học tập của học sinh và trải nghiệm 
chung tại Auckland của các em cũng như điều phối và quản lý việc 
bố trí học sinh trong các gia đình chủ nhà New Zealand. 

100 năm xuất sắc về giáo dục nữ sinh

AUCKLAND, NEW ZEALAND

Epsom Girls
Grammar School

TẠI SAO LẠI CHỌN MỘT TRƯỜNG NỮ SINH?
Nghiên cứu đã tiếp tục chỉ ra được sự khác biệt mà một trường nữ 
sinh có thể tạo ra về thành tích học tập, sự tự tin, nhận thức xã hội 
và cơ hội nghề nghiệp. 

Nghiên cứu cho thấy các em học sinh nữ có cách học khác với các 
em học sinh nam. Vì vậy, cách giảng dạy của chúng tôi được điều 
chỉnh để phù hợp nhất với phong cách học tập của các em. 

Trong một trường toàn nữ, các em học sinh nữ sẽ có nhiều cơ hội 
trải nghiệm các hoạt động lãnh đạo hơn, tự tin và cảm thấy thoải 
mái khi tham gia các cuộc thảo luận, được tiếp sức và thử thách 
bản thân với những cơ hội thông qua các hoạt động và lĩnh vực 
học tập mới. 

Mrs Terry Kraettli 
(Director)

Ms Sharon Ho 
(Dean)

Mrs Ayako Murakami 
(International Services 

Officer)

Mrs Sarah Kerr 
(Admin Support)

Ms Joanne Bostock 
(Accommodation 

Manager)
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GIỚI THIÊU VỀ TRƯỜNG CHUYÊN NỮ EPSOM
Nằm tại một trong những vùng tốt nhất của Auckland, Epsom Girls Grammar School là một trường trung học danh tiếng và là trường hàng 
đầu trong lĩnh vực giáo dục trung học với bề dày lịch sử đáng tự hào về hỗ trợ phụ nữ trẻ từ năm 1917.

Epsom Girls Grammar School  nổi bật bởi các thành tích học tập xuất sắc của mình cũng như sự đa dạng của các môn học, các dàn nhạc, 
ban nhạc và dàn hợp xướng giành được nhiều giải thưởng, và hơn 40 hoạt động thể thao.  Trường có các cơ sở tiện nghi hạng nhất bao 
gồm một Trung Tâm Thể Thao hiện đại, một nhà hát chuyên nghiệp, một bể bơi ngoài trời và một bể bơi nước nóng trong nhà. 

EGGS là trường đã ký Bộ Luật Thực Hành Giáo Dục (Chăm Sóc Phục Vụ Học Sinh Quốc Tế) năm 2021.

Uyen Tinh (Emily) Huynh
Quyết định du học tại trường Trung học nữ sinh Epsom là một quyết định đúng đắn mà tôi đã làm. Nơi đây tôi đã tìm 
thấy một mái ấm thứ hai và môi trường tôi thuộc về. EGGS mang cho tôi một trải nghiệm mà tôi không thể có tại Việt 
Nam, trường có rất nhiều môn học thú vị mà tôi không thể học tại trung học Việt Nam như lớp kinh doanh, nấu ăn, vẽ, 
diễn xuất,... Ngoài ra, EGGS còn có rất nhiều câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa dành cho mọi người để kết nối và trải 
nghiệm văn hóa của New Zealand. Một điều nói lên bản chất của EGGS là sự đa văn hóa, tại EGGS tôi gặp gỡ nhiều học 
sinh quốc tế khác khiến tôi cảm thấy hòa nhập hơn. Sau ba năm học tập tại EGGS, tôi cảm thấy bản thân trở nên độc lập 
hơn và tự tin hơn về tiếng anh của mình. Trường sẽ luôn hỗ trợ và tạo cơ hội cho bạn học tập và phát triển để chuẩn bị 
cho bước tiếp theo trong cuộc đời bạn. Tôi tin rằng. 

Gia Boi (Sabrina) Cao  
Tôi từng luôn lệ thuộc vào gia đình mình khiến tôi cảm thấy yếu đuối và dễ bị tổn thương. Vì vậy, tôi quyết định đi du học 
ở một nơi mà tôi chưa bao giờ đến trước đây - New Zealand.

New Zealand không hoàn toàn khác với Việt Nam. Tôi đang học tại EGGS vì anh tôi nói rằng đó là một trường học tốt và 
nổi tiếng, có nhiều hoạt động ngoại khoá. Điều đó hoàn toàn đúng, hơn nữa, phương pháp giảng dạy là một sự pha trộn 
lý thuyết, thực hành và thử nghiệm vì đây là cách tốt nhất để nhớ những gì ta học. Học tiếng Anh không phải là một vấn 
đề vì có rất nhiều người bản ngữ thực sự ủng hộ và thân thiện. Nếu gặp khó khăn, chúng tôi có thể hỏi giáo viên và bạn 
cùng lớp hoặc đi thẳng đến ban quốc tế. Tôi nhận ra rằng học tập không chỉ là từ một cuốn sách, tôi có thể học được rất 

nhiều điều thông qua các hành vi hoặc thói quen của các bạn cùng lớp xung quanh tôi. Sau giờ học, học sinh thường đi đến thư viện hoặc 
phòng tập để tập luyện kỹ năng của mình và rèn luyện cho cơ thể càng khỏe mạnh càng tốt.

Cuối cùng, tôi mong rằng bạn sẽ có cơ hội du học ở New Zealand. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Trái tim tôi, niềm đam mê của tôi, kỹ năng nói 
của tôi đang thay đổi một cách tốt đẹp. Tôi sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì về việc chọn EGGS vì đây là lựa chọn tốt nhất mà đã thay đổi 
cuộc đời tôi. Tôi không còn bình thường nữa vì tôi đặc biệt theo cách của tôi.

FEES 2023-2024

Học phí cả năm $20,000

Học phí nửa năm $10,000

Phí hành chính $1,500

Phí ở Homestay ($325 x 48 tuần)  **
  Bao gồm phí internet $5 mỗi tuần $15,600

Phí theo dõi ở homestay ** $350

Thay đổi ở homestay ** $250

Phí DCG ** $250

Phí giữ chân – nghỉ Giáng Sinh ** $350

Bảo Hiểm * - Southern Cross $633

Bảo Hiểm * - Student Safe $570

Đồng Phục Trường - xấp xỉ $450 

Phí xử lý visa ** $100

** Nếu thích hợp
* Học sinh có thể tự mua bảo hiểm
Các khoản phí bổ sung có thể áp dụng cho lệ phí môn, đi lại, 
thể thao và văn phòng phẩm


