
 
Vị trí ở trong Trung tâm Thành 
phố 

Freemans Trường Freemans Bay chỉ 
cách trung tâm thành phố 20 phút đi bộ 
hoặc 10 phút đi xe buýt. Thành phố 
Auckland có các tiện nghi tuyệt vời bao 
gồm công viên, nhà hát và giải trí gia 
đình. Chúng tôi tư vấn về các hình thức 
chỗ ở và hỗ trợ gặp các gia đình khác 
để có trải nghiệm hấp dẫn về New 
Zealand. 

Trường chúng tôi là hình thức giáo dục 
tuyệt vời cho du học sinh, cung cấp: 

✓ Trải nghiệm về đất nước New 
Zealand thân ái và niềm nở 

✓ Lớp học nói, đọc và viết tiếng Anh 
với các giáo viên chuyên nghiệp 

✓ Hỗ trợ trong trường 
✓ Chương trình giảng dạy phong phú 

tập trung vào tương lai  
✓ Tư vấn về các hình thức chỗ ở 
✓ Hỗ trợ gặp các gia đình khác để có 

trải nghiệm cộng đồng phong phú. 

 

 

 

 
Chăm sóc và Hỗ trợ Tuyệt vời 

   

 

Janene Maskell 

- 

Giám đốc Quốc 
tế 

 

Nếu ghi danh như là du học sinh, bạn có 
thể liên hệ với văn phòng trường để hẹn 
gặp hiệu trưởng và được dẫn đi tham 
quan trường. Vào thời điểm này, bạn sẽ 
có cơ hội xem các cơ sở và thảo luận về 
các chương trình tiếng Anh của chúng tôi 
với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm 
của chúng tôi. Nhà trường có nhân viên 
song ngữ để hỗ trợ du học sinh. Chúng tôi 
mong được chào đón bạn đến trường 
Freemans Bay. 

Liên hệ: Janene Maskell 
admin@freemansbay.school.nz 
Điện thoại: +64 9 360 1572 
 
 

 

 

 

Trường Tiểu học 

Freemans Bay 

Quốc tế 
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Giới thiệu về Trường  
Freemans Bay 

   

 
Sandra Jenkins 

- 

Hiệu trưởng 

 

Trường Freemans Bay là trường tiểu học 
có thành tích học tập hàng đầu với danh 
tiếng tuyệt vời về chương trình giảng dạy 
hiện đại. Báo cáo của Văn phòng Đánh giá 
Giáo dục mới nhất về chúng tôi nêu rõ: Học 
sinh trường Freemans Bay hăng say học 
tập và tham gia nhiệt tình vào các bài học 
của các em. Nét đặc trưng của các lớp học 
là học sinh ổn định và bận rộn, tự tin và 
giỏi giang. Phong cách tích cực của trường 
và các mối quan hệ tôn trọng được thể hiện 
rõ ràng ở tất cả các cấp, giúp học sinh luôn 
học tập chuyên cần. 

Văn hóa Phong phú 

Tại Trường Freemans Bay, học sinh được 
khuyến khích mở rộng vòng tay đón nhận 
và tôn trọng sự đa dạng tuyệt vời của các 
nền văn hóa. Các trải nghiệm khác nhau 
của các em sẽ làm cho các em trở thành 
công dân địa phương và toàn cầu có trách 
nhiệm. 

 
Chương trình Giảng dạy Phong 
phú 
Chúng tôi có các lớp học tiếng Anh - nói, 
đọc, viết với các giáo viên chuyên nghiệp. 
Chúng tôi cung cấp chương trình giảng 
dạy phong phú bao gồm thể dục, âm nhạc, 
khoa học, công nghệ và các chuyến đi du 
ngoạn do trường tổ chức. Chương trình 
giảng dạy của chúng tôi tập trung vào 
tương lai và bao gồm chương trình học tập 
trực tuyến trọn gói để học sinh có thể tiếp 
tục học tập ở nhà. 

 

Trải nghiệm Học tập Đa dạng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh chụp nhóm du học sinh 

 
Sĩ số Học sinh và Cấp Lớp 
Trường Freemans Bay hiện có hơn 500 học 
sinh, Lớp 1 – 6 (từ 5 tuổi đến 11 tuổi). Chúng 
tôi có thể nhận tới 30 du học sinh. Chúng tôi 
đã tuyển sinh du học sinh từ Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Ả Rập Saudi, 
Chí Lợi, Ý, Pháp và Tân Caledonia. 

   

Học phí 
The Chi phí là cho 1 năm. Giá hiển thị là đô-la 
New Zealand ($) bao gồm GST. 
 
Học phí: 13.800 đô-la mỗi năm hoặc 3.450 đô-la 
mỗi học kỳ. 
 
Năm học là khoảng 40 tuần, chia thành 4 học kỳ. 
Thời gian học tập tối thiểu là 10 tuần. 

   

Dịch vụ Chăm sóc Trước và 
Sau Giờ Học 
Dịch vụ Chăm sóc Sau Giờ Học của Freemans 
Bay hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

Buổi sáng từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 40 phút sáng 
với giá 50 đô-la mỗi tuần; 

Buổi chiều từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối với giá 90 
đô-la mỗi tuần. 
 
Dòng liên kết để biết thông tin về chương trình 
Chăm sóc Trước và Sau Giờ Học là 
www.freemansbay.school.nz/after-school-care/ 
 
 

 

 


