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Điều quan trọng nhất trên thế giới này là gì?
Con người! Con người! Đó chính là con người!

He aha te mea nui o te ao?
He tangata! He tangata! He tangata!

Kia ora và chào mừng bạn đến với Rotorua



Thương hiệu cộng đồng của chúng 
tôi là “Rotorua – cảm nhận tinh 

thần manaakitanga”. Chính tinh 
thần của con người, thổ nhưỡng, và văn hóa nơi đây đã biến  

Rotorua trở nên đặc biệt và nổi bật.

Bạn có biết?
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“Tôi rất vui khi đã đến sống và học tiếng Anh 

ở đây và sẽ giới thiệu rộng rãi đến mọi người. 

Rotorua không chỉ mang lại trải nghiệm học 

viết hay nói tiếng Anh. Bạn sẽ trở thành một 

cá nhân xuất sắc hơn, tự tin và chuẩn bị 

hành trang tốt hơn để theo đuổi những khát 

vọng của mình”

Philippines



Rotorua không bị thách 
thức bởi nhiều vấn đề đô thị 
như các thành phố lớn khác

Bạn có biết?

Thời gian lái xe đến Rotorua:

Wellington

Auckland

Rotorua
Tauranga

Napier

Hamilton

Queenstown

Christchurch

ĐẾN/TỪ: Auckland < 3 giờ

ĐẾN/TỪ: Hamilton < 1,5 giờ

ĐẾN/TỪ: Khu trượt tuyết 
Whakapapa Ski

< 3 giờ

ĐẾN/TỪ: Tauranga < 1 giờ

ĐẾN/TỪ: Napier < 3 giờ
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Tọa lạc ở vị trí trung tâm của Bắc Đảo New Zealand đã biến Rotorua thành một trong những 
thành phố dễ tiếp cận nhất của cả nước – nhờ thế bạn có thế dễ dàng tham gia các chuyến tham 
quan hằng ngày và vào cuối tuần đến những bãi biển lướt sóng đẹp nhất New Zealand, đến 
những trung tâm mua sắm lớn, khu trượt tuyết, sân golf, các sự kiện văn hóa và các lễ hội độc 
đáo nhất của đất nước này.
Rotorua đã xây dựng thành công thương hiệu của mình là một điểm đến mang tính biểu tượng, 
nổi tiếng về lòng hiếu khách mà tiếng Maori gọi là ‘manaakitanga’ (mar-nah-key-tongue-are). Ai 
cũng phải thừa nhận rằng chính Rotorua là trung tâm tín ngưỡng và văn hóa của New Zealand. 

Tại sao nên chọn Rotorua?
Học tập, sinh sống và vui chơi – Đó 
chính là lý do bạn sẽ thích nơi này
Kia ora và chào mừng đến với một phần 
thiên đường của New Zealand. 

Tài liệu  này cung cấp một cái nhìn tổng quan chi 
tiết về thành phố của chúng tôi cũng như các cơ 
hội cho bạn. Ở Rotorua, bạn được là chính mình và 
trở thành con người mình muốn. Chúng tôi mang 
đến một phương pháp học tập toàn diện với gói 
dịch vụ bao gồm:

• một nền giáo dục thay đồi cuộc đời

• chất lượng giảng dạy đẳng cấp thế giới

• cải thiện tiếng Anh nói và viết

• xây dựng sự tự tin

• nâng cao triển vọng việc làm

• phát triển các kỹ năng xã hội

• trải nghiệm về một nền văn hóa và phong cách 
sống mới

• có được whanau (gia đình) và tình bằng hữu 
lâu bền

Bạn sẽ không hối tiếc khi đến Rotorua. Vậy hãy đến 
và trải nghiệm cùng chúng tôi ở địa điểm hấp dẫn 
nhất New Zealand.



Thông tin nhanh
Kinh tế 
• GDP: 2 tỉ đô la
• Tổng dân số: 70.000 người
• Một thành phố đa văn hóa đang phát triển với 72% 

người châu Âu, 36% người Maori, 7% chủng tộc 
khác (Tổng của những số liệu này vượt quá 100% vì người dân 
tự phân loại mình thuộc hơn một nhóm sắc tộc)

• Trên 3 triệu du khách mỗi năm
• 4 ngành công nghiệp chính - lâm nghiệp, địa nhiệt, 

du lịch và nông nghiệp

Môi trường
• Tổng diện tích quận: 261.906 ha
• Diện tích đất bao gồm 41% đất rừng, 43% diện tích 

đất nông nghiệp, 8% ao hồ
• Nhiệt độ trung bình vào mùa hè: 22-26ºC
• Nhiệt độ trung bình vào mùa đông: 10-16ºC
• 18 hồ núi lửa, 4 con sông lớn
• 120 đầm lầy
• Trên 20 cơ sở địa nhiệt
• 800 ha dành cho đất dự trữ, đất vườn và công viên 

dành cho dân chúng sử dụng miễn phí

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ
• Sân bay Rotorua chỉ cách nội thành 10 phút lái xe
• Các bệnh viện, trung tâm y tế công cộng và tư 

nhân có dịch vụ hoàn hảo
• Các cơ sở hội họp, bảo tàng và giải trí hàng đầu
• Các tuyến xe buýt chạy hằng ngày
• Giáo dục đạt thành tựu cao – từ nhà trẻ đến đại học

Sinh hoạt và giải trí
• Trên 100 hoạt động để tham gia
• Trên 100 câu lạc bộ thể thao & giải trí
• Trên 30 nhóm mỹ thuật và tạo tác
• Trên 30 sự kiện cộng đồng hàng năm
•  Hai nhóm sân khấu cộng đồng
• 1 tờ nhật báo & 2 tờ tuần báo
• Đài truyền hình địa phương & 3 mạng lưới phát thanh
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Rotorua là kinh đô của  

ao hồ ở New Zealand

Bạn có biết?



Rotorua có phong cảnh đa dạng nhất ở New Zealand (núi lửa,  địa nhiệt, ao hồ, rừng,  đất nông nghiệp)

Bạn có biết?

“Tôi thích đạp xe không chỉ để đến trường 

mà còn tham quan thành phố. Tiếng Anh 

của tôi đã cải thiện lên rất nhiều từ khi 

đặt chân đến đây. Việc học ngoại ngữ 

bằng cách tham gia nhiều hoạt động sẽ 

mang lại rất nhiều lợi ích”

Chile

lý do chính để học tập, sinh 
sống và giải trí ở Rotorua 3



Rotorua là điểm đến chính thức, 

cung cấp các chương trình và 

dịch vụ tiếng Anh vượt trội.

Bạn có biết?
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Giá trị xứng đáng với đồng tiền
Rotorua mang lại những giá trị tuyệt vời, xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Nơi đây là một trong những 
điểm đến học tập nổi tiếng của New Zealand đối với sinh viên quốc tế. Nền giáo dục rạng danh trên 
toàn thế giới cùng với lối sống ở đây thu hút nhiều thanh niên và người trưởng thành từ khắp năm châu 
đổ về. Chúng tôi có nhiều trường học, trường bách khoa, các đơn vị đào tạo và các trường Anh ngữ 
hàng đầu dành cho bạn.

Các chương trình tiếng Anh tư thục ở Rotorua rẻ hơn ở các thành phố lớn và có sĩ số học viên nhỏ 
hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ được giáo viên quan tâm sâu sát hơn.

Các tổ chức giáo dục của chúng tôi gồm có: 

Các trường nam nữ học chung, các trường chỉ gồm 
nam sinh hoặc nữ sinh, các trường ITP (Học viện 
Công nghệ và truờng Bách khoa Kĩ thuật), PTE (Các 
đơn vị Giáo dục tư thục), các trung tâm Anh ngữ và 
nhiều trường chuyên biệt, chẳng hạn như những 
trường có phương châm hoạt động gắn liền với một  
triết lý hay niềm tin tôn giáo cụ thể. Những đơn vị 

này đào tạo học viên từ những năm trung học cho 
đến tận cấp cao học.

Giá trị lối sống
Rotorua, với những công trình nhà ở hiện đại, cơ sở 
hạ tầng hoàn hảo, dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn 

Địa điểm Dân số Giờ có ánh nắng

Rotorua 70.000 2.117

Auckland 458.000 2.060

Wellington 201.000 2.065

Christchurch 379.000 2.100

diện, nhiều nhà hàng đa dạng và tiện nghi, cùng với một nền giáo dục tiên tiến và môi 
trường sạch đẹp, sẽ là điểm đến lý tưởng cho bạn.

Chí phí đậu xe và xăng ở Rotorua rẻ hơn so với ở các thành phố lớn. Tất cả các trường học 
và nhiều nơi trong nội thành đều có chỗ đậu xe miễn phí. Đối với những sinh viên đã lấy 
được bằng lái của New Zealand, xăng rẻ hơn cũng có nghĩa là bạn sẽ tiết kiệm được chi 
phí đi lại trong nội đô, đến thành các thành phố và thị trấn lân cận hoặc xa hơn thế nữa.

Chi phí sinh hoạt hằng ngày cũng rẻ hơn đáng kể. Các trường học nằm cạnh nhau ngay 
trong thành phố sẽ mang lại nhiều cơ hội giải trí văn hóa và thể thao đa dạng.

Lý do 1 - Học tập có giá trị và chất lượng hoàn hảo

So sánh khu vực THÔNG TIN LẤY TỪ NEW ZEALAND 
STATISTICS VÀ NIWA.
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Đội ngũ giáo viên được thẩm định
Các chương trình của chúng tôi do đội ngũ giáo viên tiếng Anh có bằng cấp đứng lớp. 

‘Gia sư ESOL’, chương trình nổi tiếng của chúng tôi được giảng dạy bởi các tình nguyện viên đã 
hoàn thành Khóa Đào tạo giáo viên Anh ngữ của New Zealand.

“Học ở đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong 
đời tôi. Xin cám ơn tất cả các bạn vì những gì 
đã làm cho tôi (các lớp đặc biệt, hỗ trợ tôi...). 
Tôi sẽ giới thiệu Rotorua với bất kỳ ai muốn 
học tiếng Anh và tôi mong rằng tôi sẽ gặp lại 
các bạn trong tương lai.” -
New Caledonia

Học tập có chất lượng
Sử dụng tiếng Anh lưu loát mang lại cho mọi 
người phương tiện để bước ra khỏi ‘sân nhà’ 
của mình và khám phá thế giới. Cách tốt nhất để 
học tiếng Anh là hãy thực sự hòa mình vào môi 
trường. Rotorua không đa dạng văn hóa như 
Auckland, Wellington hay Christchurch nhưng 
điều này có nghĩa là bạn sẽ được thực hành giao 
tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn là nói chuyện 
bằng tiếng mẹ đẻ.

Chúng tôi không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn giúp 
bạn trở thành người nói tiếng Anh lưu loát, nhờ 
đó có khả năng làm việc, học tập và sinh sống 
hiệu quả trong một môi trường nói tiếng Anh.

Ngoài ra, Rotorua còn có chương trình ESOL 
(Tiếng Anh dành cho người nói các ngôn ngữ 
khác) – Literacy, các lớp học đặc biệt và các 
chương trình địa phương khác, chẳng hạn như 
tư vấn việc làm. Chúng tôi còn có thể hỗ trợ cho 
các cá nhân cần tiếng Anh để lấy giấy phép lái 
xe, tiếp cận dịch vụ giáo dục đầu đời hoặc hiểu 
tiếng Anh chuyên ngành.

Con đường học lên cao hoặc  
đi làm
Rotorua đã đạt được sự thành công lớn trong việc 
giúp sinh viên quốc tế hoặc người nhập cư đạt 
được trình độ thành thạo tiếng Anh – giúp họ vào 
được trường trung học xuất sắc, tổ chức đào tạo tư 
nhân, trường bách khoa và các trường đại học tại 
New Zealand hoặc ở nước ngoài.
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Lý do 2 - Một lối sống ngoài trời mang tính biểu tượng

Rotorua đã 6 lần được đánh giá là 

thành phố đẹp nhất của New Zealand 

trong 11 năm qua và vẫn là thành phố 

giữ danh hiệu này hiện nay

Bạn có biết?

Rotorua nổi tiếng khắp thế giới. Từ những năm 30 của thế kỷ XIX, du khách quốc tế đã bị hấp dẫn bởi 
những kỳ quan địa nhiệt tự nhiên, trải nghiệm văn hóa Maori, những khu rừng và ao hồ của thành phố 
này. Chúng tôi cung cấp các hoạt động giải trí đa dạng và dễ tiếp cận nhất New Zealand. Mọi người 
đều sẽ tìm được hoạt động phù hợp với mình. Nhiều trong số đó là miễn phí.

Ở đây chúng tôi có:

• 18 hồ, 4 con sông lớn,
  vô số sông suối
• Các khu rừng bản địa và ngoại lai
• Các kỳ quan địa nhiệt
• Văn hóa Maori
• Các sự kiện sống động
• Thánh địa du lịch
• Vẻ đẹp thiên nhiên

“Tôi rất thích nơi đây – tất cả các  môn 
học và trải nghiệm học tập đều mang tính 
thử thách cao – nhất là kịch nghệ. Gia 
đình chủ nhà của tôi rất tuyệt và tôi thấy 
thật may mắn khi được họ cho đi cưỡi 
ngựa hàng ngày.”
Đức
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Chúng tôi là thành phố thân thiện với người đi xe 
đạp, có nghĩa là bạn có thể đạp xe đến trường và 
đi làm một cách dễ dàng và an toàn. Tuyến đường 
kết nối các con đường dành cho xe đạp của 
chúng tôi trong nội thành đang được quy hoạch 
từ năm 2015. Chúng tôi có hệ thống xe buýt công 
cộng đáng tin cậy nhất và tiết kiệm chi phí nhất, 
phục vụ hầu hết các vùng ngoại ô - một cách 
khác để bạn có thể đến và tham quan thành phố.

Hầu hết người dân sống cách địa điểm nào đó 
10 phút – bạn bè, trường học, cơ sở y tế và nha 
khoa, chỗ làm, nội thành, cửa hàng ngoại ô, quán 
cà phê, các điểm thu hút khách du lịch, công 
viên và sân chơi thể thao, sân bay, ao hồ và các 
khu rừng. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhanh 
chóng đến được những nơi đó mà không phải 
mất thời gian vì kẹt xe. 

• Câu cá
• Cắm trại
• Chèo thuyền
• Bơi lội
• Đạp xe leo núi
• Săn bắn
• Tắm suối nước nóng và spa
• Đạp xe, đi bộ, chạy
• Chèo thuyền kayak, thuyền 

độc mộc, bè và thuyền buồm
• Đi bộ đường dài
• Cưỡi ngựa
• Đi môtô
• Các chợ ngày và chợ đêm
• BBQ bên hồ

Lý do 2 - Một lối sống ngoài trời mang tính biểu tượng

Bạn có biết?

“Học tập tại Rotorua là trải nghiệm tuyệt vời 

nhất. Giáo viên và nhân viên rất thân thiện, 

giúp ích và quan tâm. Ngoài ra, việc được 

gặp những sinh viên khác đến từ khắp nơi 

trên thế giới cũng rất thú vị. Tôi đã học tiếng 

Anh trong 8 tháng và học cách hòa hợp với 

các sinh viên khác. Tôi không gặp căng 

thẳng gì khi học ở một trong các trường 

ngôn ngữ tốt nhất ở New Zealand. Hiện 

nay, tôi đang học ngành Quản Lý Nhà Hàng 

Khách Sạn tại Viện Công Nghệ Waiariki 

cũng như làm việc tại Novotel Lakeside 

Rotorua ở vị trí phục vụ thức ăn và thức 

uống.”
Nhật

Rotorua là thánh địa của 
hoạt động xe đạp leo núi 
ở New Zealand - với trên 

130km đường để khám phá



“Tôi đã học tiếng Anh ở Rotorua gần  
một năm. Lần đầu khi đến Rotorua tôi 
thực sự rất lo vì tôi hoàn toàn không 
biết nói tiếng Anh và tôi chỉ có một 
mình. Các giáo viên rất tốt và tôi đã kết 
bạn với nhiều bạn quốc tế. Những khi 
tôi gặp khó khăn, tôi có thể nói chuyện 
với các bạn cũng như các thầy cô - họ 
đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó là một bước 
ngoặt trong cuộc đời tôi.”
Hàn Quốc
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Du học nước ngoài có thể là việc khó khăn, nhất là nếu trình độ tiếng Anh của bạn còn hạn chế. 
Chúng tôi sẽ hỗ trợ cần thiết cho bạn và giúp bạn nhanh chóng ổn định cuộc sống tại Rotorua. 
Chúng tôi có thể thực hiện việc này bằng cách nào? Đó là vì chúng tôi có dân số nhỏ và một 
cộng đồng thực sự quan tâm về hạnh phúc của người khác. Chúng tôi sẽ dành cho bạn sự quan 
tâm và thời gian để biến Rotorua thành ngôi nhà thứ hai của bạn.

Những con người đam mê
Rotorua có dân số đa văn hóa đang phát triển với 
trên 150 sắc tộc khác nhau có đại diện trong cộng 
đồng của chúng tôi. Là một trong những điểm đến 
du lịch quốc tế chính của New Zealand, người dân 
sinh tại New Zealand ngày càng trân trọng và tăng 
cường sự hiểu biết về các nền văn hóa mới và truyền 
thống cũng như tín ngưỡng của dân tộc khác.

Thành phố hiện đại
Là thành phố du lịch trọng điểm, Rotorua có cơ sở 
hạ tầng phát triển cao. Bạn sẽ có thể tiếp cận các 
cơ sở vật chất cộng đồng có chất lượng, chẳng 
hạn Bảo tàng Rotorua, vườn Government Gardens, 
Trung tâm Thủy sinh, Sân vận động Quốc tế, Trung 
tâm Energy Events và Eat Street dành cho mục 
đích học tập và hoạt động xã hội.

Mỗi năm Hội đồng Thành phố đều tiến 
hành khảo sát ý kiến người dân về an 
ninh trong khu vực. Báo cáo năm 2014 
cho thấy 83% tin rằng thành phố này 
“chắc chắn” là một nơi sinh sống an 
toàn. Từ năm 2010, Rotorua cũng là 
1 trong 14 đơn vị hành chính tại New 
Zealand được công nhận là một ‘cộng 
đồng an toàn quốc tế’. Do đó bạn và gia 
đình có thể an tâm rằng mình sắp đến 
một thành phố rất coi trọng sự an toàn 
của người dân và du khách.

Rotorua đã đạt được danh hiệu 

‘Cộng Đồng An Toàn Quốc Tế’

Bạn có biết?

Lý do 3 - Một thành phố an toàn, hỗ trợ 
và thân thiện với các gia đình
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Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Bệnh viện Rotorua có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thứ cấp và các chuyên khoa tổng hợp, bao 
gồm một khoa cấp cứu, đơn vị chăm sóc đặc biệt, các cơ sở phẫu thuật và chỉnh hình răng, đơn 
vị chuyên chăm sóc mạch vành và đơn vị y tế khác. Với những thành phố có diện tích nhỏ như 
Rotorua, việc không có các dịch vụ chăm sóc chuyên biệt là chuyện không hiếm nhưng ở đây lại 
có cơ sở lọc thận đầy đủ trang thiết bị, phòng khám mắt, phòng X quang và một cơ sở hóa trị ban 
ngày. Đối với các vấn đề y tế thông thường, bạn sẽ được chăm sóc kỹ tại các phòng mạch trong 
nội thành và vùng ngoại ô lân cận.

Rotorua là một trong những địa điểm 
có chi phí sinh hoạt và học tập rẻ 

nhất ở New Zealand so với Auckland, 
Hamilton, Tauranga, Christchurch  

và Wellington

Bạn có biết?

“Thật khó để diễn đạt thời gian tôi sống ở Rotorua 
chỉ bằng vài từ. Trước khi đến đây, tôi rất lo lắng về 
khả năng thích nghi của mình với mọi thứ (trường 
học, nhà trọ, người dân...). Vì đó là lần đầu tiên tôi 
đi du học và sống với một gia đình khác. Nhưng, 
khi đến nơi, mọi thứ trong suy nghĩ của tôi đã thay 
đổi. Điều đầu tiên đó chính là sự đón tiếp nồng hậu 
của nhà trường và gia đình chủ nhà. Tôi có thể đọc 
thấy ‘chào mừng đến với Rotorua, chúc bạn có trải 
nghiệm lưu trú tuyệt vời’ trên gương mặt của mọi 
người dân tại Rotorua. Không khí gia đình ở đây rất 
tuyệt.”     Saudi Arabia

Truy cập Wifi
Rotorua là một trong các thành phố đầu tiên 
có dịch vụ băng thông rộng cáp quang. Bạn 
sẽ có thể thường xuyên liên lạc và chia sẻ 
tiến bộ của mình với gia đình cũng như chia 
sẻ nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Thức ăn và thức uống đa dạng
Chúng tôi có nhiều phong vị ẩm thực, quán ăn, quán cà phê, 
quán bar và nhà hàng. Các yêu cần chế độ ăn đặc biệt sẽ 
được chúng tôi lưu tâm bằng cách phân bạn vào một gia 
đình nơi mà gia chủ có thể đáp ứng nhu cầu đó.

Sự đa dạng sắc tộc của thành phố này được phản ánh đậm 
nét ở khu Eat Street – khu vực vẫn ấm áp vào mùa đông nhờ 
địa nhiệt. Các học viên đủ tuổi có thể tìm thấy nhà máy bia 
danh tiếng Crouchers, các lò rượu vang và văn hóa cà phê 
lâu đời.
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Meri Gibson
Giám Đốc Tiếp Thị

Education Rotorua
Private Bag 3029, Mail Centre, Rotorua 3046
New Zealand 
Di động: + 64 27 227 3979
Email: info@studyinRotorua.NZ
Web:  studyinRotorua.NZ

Liên hệ với chúng tôi
Hãy để chương trình Education Rotorua giúp bạn
Chúng tôi hoan nghênh bạn tìm hiểu thêm về cuộc sống và môi trường học tập ở Rotorua.  
Chúng tôi sẽ kết nối bạn đến cơ sở giáo dục, gia đình chủ nhà và mạng kết nối cộng đồng phù hợp.

Cơ hội việc làm
Tầm quan trọng của Rotorua với tư cách 
điểm đến du lịch quốc tế có nghĩa là các 
công ty điều hành du lịch và chiêu đãi 
thường cần nhiều kỹ năng ngôn ngữ ở 
nhân viên. Bạn có thể thực hành tiếng 
Anh với du khách đến từ cùng sắc tộc 
hay quốc gia.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tìm việc làm 
bán thời gian và toàn thời gian. Nền kinh 
tế đa dạng của Rotorua có nghĩa là bạn 
có thể tiếp cận các doanh nghiệp để có 
kinh nghiệm làm việc ở các ngành và 
các khối khác nhau.

Rotorua là một trong những 
nền kinh tế đa dạng nhất 
của New Zealand cung cấp 

nhiều lựa chọn việc làm hơn

Bạn có biết?



Tập tài liệu này do Education Rotorua biên soạn với thông tin cơ bản do Hội Đồng Rotorua Lakes, Destination 
Rotorua cung cấp và có sự hỗ trợ đóng góp của các bên liên quan khác nhau trong cộng đồng Rotorua. Đây là 
thông tin khái quát về đời sống và học tập tại Rotorua và chúng tôi khuyến cáo bạn nên tự tìm hiểu để lập kế 
hoạch và đưa ra quyết định.



Học tập tại Rotorua,  
bạn có thể có...

studyinRotorua.NZ

 Lối sống ngoài trời  

không đâu sánh được

Bạn bè suốt đời

Trải nghiệm cuộc sống mới

Cơ hội việc làm
Vi
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