An Toàn và Vừa Túi Tiền
Đến nơi đây bạn sẽ được tiếp đón nồng nhiệt. Bạn sẽ gặp
gỡ người dân của chúng tôi và trở thành người địa phương
khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Chi phí sinh
hoạt ở đây thấp, và đi lại trong thành phố thì lại rất dễ dàng
với các dịch vụ giao thông công cộng tuyệt vời cùng với
các làn đường an toàn dành cho xe đạp. Bạn có thể tham
gia các hoạt động với chi phí rẻ hoặc miễn phí như đến
thư viện và thăm phòng tranh chơi thể thao và tham gia
các hoạt động ngoài trời. Hãy chọn cho mình một chỗ ở
như sống với gia đình người bản xứ, thuê nhà riêng hoặc
sử dụng chỗ ở dành cho sinh viên đại học như nhà tập thể
hoặc ký túc xá.

Thành phố Palmerston North và Manawatu là trung
tâm để học tập và nâng cao kiến thức. Nơi đây nổi
tiếng về các trường đại học, cũng như các trường
tiểu học, trung cơ sở và phổ thông trung học có chất
lượng cao. Nằm ở trung tâm của vùng Đảo Bắc, New
Zealand, thành phố và khu vực của chúng tôi có nhịp
sống thoải mái với vô số cơ hội để khám phá và du

lịch. Chúng tôi cung cấp môi trường học tập an toàn,
mang lại trải nghiệm học tập và du lịch tuyệt vời.
Các cơ sở của chúng tôi thực sự có môi trường
quốc tế, với sinh viên đến từ khắp toàn cầu với ước
muốn có được những trải nghiệm khó quên.

Thành Phố Tuyệt Vời Nhất
Dành Cho Sinh Viên

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo Dục Chất
Lượng Đẳng Cấp Thế Giới

Nơi đây mà mọi người trong cộng đồng rất đoàn kết với
nhau. Khoảng 40% số người sống ở đây đang đi học
hoặc làm việc trong ngành giáo dục, khiến Palmerston
North trở thành một thành phố thực sự thân thiện. Thành
phố Palmerston North và Manawatu là nơi bạn có thể có
những trải nghiệm về New Zealand vô cùng tuyệt vời.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Kiwi và kết bạn
mới, muốn khám phá New Zealand trong thời gian đi học
thì thành phố Palmerston North và Manawatu là lựa chọn
tốt nhất.

Hãy tìm hiểu về các cơ sở giáo dục đại học và trung học phổ thông dành cho sinh
viên quốc tế, đồng thời để các cơ sở dạy tiếng Anh hỗ trợ bạn. Palmerston North
có 3 cơ sở đào tạo cấp đại học lớn – Trường đại học Massey, Học viện Toàn Cầu
(UCOL) và IPU New Zealand - tất cả đều sẵn sàng chào đón sinh viên quốc tế. Có
8 trường trung học để bạn cân nhắc và có một số trường trung học cơ sở và tiểu
học tiếp nhận học sinh quốc tế.

“...người dân ở đây
rất thân thiện và cởi
mở, tôi thích mọi thứ
về cuộc sống Kiwi
của tôi ở đây.”

“…quy mô nhỏ gọn và
lối sống dễ chịu…ít xao
nhãng hơn chỗ khác
nên tôi có thể tập trung
học…”

Charlotte McMillan
Hoa Kỳ

Le Thai Anh Minh (Andy)
Việt Nam

Ở Đây Bạn Luôn Được Chào Đón
Nếu bạn đang tìm kiếm
một nền giáo dục có
chất lượng, một môi
trường học tập thân
thiện, một cuộc sống
an toàn và vừa túi
tiền, con người thân
thiện, niềm vui và cả sự
phiêu lưu thì thành phố
Palmerston North và
Manawatu là nơi dành
cho bạn!

Cộng Đồng Đa Văn Hóa
Với trên 100 nền văn hóa sống, thành phố
Palmerston North là một cộng đồng năng động
và đầy sức sống. Những người dân sống trong
và ngoài thành phố đều rất thân thiện và hoan
nghênh sinh viên quốc tế.

Kia Ora ,

Hội Đồng Đa Văn Hóa Manawatu luôn hỗ trợ và
khuyến khích những người mới đến từ các quốc
gia khác, và Lễ Hội Văn Hóa hàng năm nhấn
mạnh sự đóng góp của cư dân quốc tế đối với
cộng đồng.

Với cảnh quan ngoạn mục xung quanh, thành phố
Palmerston North và Manawatu là một sân chơi tự nhiên
tốt nhất dành cho sinh viên.
Bạn có thể dễ dàng tham gia mọi hoạt động từ đi dạo
trong thiên nhiên đến đi bộ đường dài, đạp xe leo núi,
cưỡi ngựa và tắm mình trên những bãi biển tuyệt đẹp. Do
ở vị trí trung tâm nên bạn chỉ cần đi xe buýt hoặc chạy
xe một quãng ngắn là có thể đến được những điểm du
lịch điển hình của New Zealand, chẳng hạn như Rotorua,
Taupo, New Plymouth, Vịnh Hawke, Đỉnh Ruapehu và
Wellington. Chỉ cần chạy xe 10 phút từ trung tâm thành
phố, Sân Bay Palmerston North sẽ đưa bạn tới những điểm
đến chính ở khắp Đảo Bắc và Nam.
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Là Thị trưởng của vùng
Palmerston North, tôi muốn gửi
lời chào tới bạn và gia đình.
Palmerston North, nằm trong khu
vực Manawatu ở New Zealand, có
nhiều trường đại học, trung học và
tiểu học xuất sắc, đa dạng, với tiêu
chuẩn cao đạt đẳng cấp quốc tế.
Thành phố chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ lâu dài với
sinh viên quốc tế và gia đình họ.
Chúng tôi là một cộng đồng rất thân thiện, và thành phố
chúng tôi được Tổ Chức Y Tế Thế Giới chứng nhận là
Thành Phố An Toàn.
Là nơi ở của cư dân đến từ trên 130 quốc gia, chúng tôi là
thành phố cấp tỉnh mang tính đa văn hóa nhất ở New Zealand.
Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng và khuyến khích sinh viên
đang học tập ở đây tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật
và văn hóa. Việc tham gia hoạt động cộng đồng khi bạn ở đây
sẽ giúp bạn bồi đắp được những tình bạn lâu bền.
Tôi cũng tự hào nói rằng cộng đồng và các học viện hàng
đầu thế giới của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn và gia đình ở mức
tối đa trong thời gian bạn học tập ở đây.
Palmerston North là nơi rất dễ đi lại với chi phí sinh hoạt
thấp nhất so với các thành phố khác ở New Zealand. Do ở
vị trí trung tâm ở Đảo Bắc nên bạn có thể dễ dàng khám phá
các khu vực khác trên đất nước xinh đẹp của chúng tôi.
Cám ơn bạn đã cân nhắc Palmerston North khi theo đuổi
khát vọng học tập của mình. Tôi rất mong được gặp và
chào mừng bạn đến với thành phố của chúng tôi.
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