Rotorua
Rotorua là một điểm đến du lịch quốc tế cao cấp,
nổi tiếng trên toàn thế giới về các địa điểm địa
nhiệt độc đáo, phong cảnh ngoạn mục, văn hóa
Maori phong phú và các hoạt động phiêu lưu đa
dạng và thú vị.

Thành phố nhỏ này của New Zealand với
dân số 70.000 người có cơ sở hạ tầng
hàng đầu để có thể đón nhận bốn triệu
du khách mỗi năm và cũng có thể
cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho các ngành
nông nghiệp và lâm nghiệp địa phương. Địa
điểm trung tâm của nó cho phép dễ dàng tiếp cận
Auckland, Tauranga, Taupo và các địa điểm trượt
tuyết, và có thể dễ dàng đến đây bằng xe buýt hoặc qua
sân bay quốc nội Rotorua nhộn nhịp.
Xung quanh thành phố là 16 cái hồ cực đẹp bao bọc bởi rừng
cây, nổi tiếng với hoạt động đánh bắt cá hồi và chèo thuyền.
Nó có cơ sở vật chất rộng lớn dành cho hoạt động xe đạp leo núi
nổi tiếng thế giới và những con sông địa phương mang lại vô số
chuyến phiêu lưu vượt thác và chèo thuyền kayak kỳ thú.
Để tìm hiểu thêm về Rotorua - “điểm thu hút đẹp nhất ở New
Zealand”, hãy nhấp vào www.rotoruanz.com
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Nuôi dưỡng sự xuất sắc trong
hành trình khám phá

Vietnamese

Bản thân trường này có sự đa dạng cao về văn hóa, được làm phong
phú hơn nữa bằng cách tăng cường tập thể học sinh quốc tế. Mặc dù số
lượng ghi danh của JPC hiện nay là trên 1.100 học sinh, các học sinh
trúng tuyển thường được ưu tiên cho danh sách chờ gồm các học sinh
trong nước. Chúng tôi hoan nghênh tất cả học sinh làm đơn.

JPC nổi tiếng về nhiều thành tích hàng đầu trong các chương trình học
thuật, thể thao và văn hóa có chất lượng. Cơ sở vật chất hiện đại, môi
trường thân thiện và các hệ thống chăm sóc tâm linh toàn diện, tất cả
những điều này giúp thực hiện khẩu hiệu quốc tế của trường là ‘nuôi
dưỡng sự xuất sắc trong hành trình khám phá’.

Trường John Paul College (JPC) là một trường Công Giáo
hợp nhất có thành tích cao nhất của tiểu bang và dành cho
các nam nữ sinh Lớp 7 đến Lớp 13 (11 đến 18 tuổi). Là một
trường Công Giáo Lasallian, trường có liên kết với một
mạng lưới rộng rãi gồm các trường trung học và đại học
tương tự trên toàn thế giới.
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• Đặc tính Công Giáo
• Trường đạt thành tích cao nhất tại New Zealand
• Nằm trong một thành phố độc đáo và thú vị
• Các lựa chọn môn học và chương trình ngoại khóa
hoàn hảo

Nuôi dưỡng sự xuất
sắc trong hành trình
khám phá

