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Selamat Datang 
di Westlake Girls 
High School
Pelajar internasional di Westlake Girls menghidupkan 
dan memperkaya komunitas kami yang merupakan 
dasar bagi identitas sekolah tinggi. Sebagai Direktur 
Tim Internasional, saya senang menjadi bagiannya 
serta berjumpa dengan begitu banyak pelajar dari 
seluruh dunia.

Melihat para pelajar tiba dengan impian besar saat 
memulai pengembaraan, dan bekerja sama dengan 
mereka demi mewujudkan impian mereka, adalah 
kebanggaan luar biasa. Ketika bergabung di Tahun 9, 
atau menyelesaikannya setelah besar bersama kami, 
ada kepuasan ketika melihat mereka tumbuh dan 
berkembang secara akademis dan sosial.

Kami suka mendengar kisah keberhasilan pelajar - baik 
ketika diterima di universitas ternama, atau meraih 
kesuksesan secara pribadi. Sebagai bagian dari keluarga 
Westlake, pelajar internasional kami merupakan sumber 
dari kebanggaan.

Tim Internasional adalah kelompok khusus mereka yang 
berdedikasi untuk membantu pelajar internasional. 
Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, menyatukan 
keunikan budaya masing sehingga pelajar merasa 
diterima dan didukung. Kami menyediakan nomor 
telepon darurat yang tersedia 24 jam nonstop - sehingga 
pelajar merasa betah karena selalu ada orang yang siap 
membantu.

Dekan Internasional kami, Mrs Jenny Young, berdedikasi 
untuk memastikan pelajar berada di jalur yang benar 
secara akademis. Namun, kami sadar bahwa prestasi 
akademis hanyalah salah satu tolok ukur keberhasilan 

pembelajaran di luar negeri. Kami sediakan staf yang 
khusus didedikasikan untuk kesejahteraan pelajar dan 
layanan pastoral, misalnya Mrs Lotta Strachan yang 
menyediakan perawatan pastoral, dukungan kehadiran 
dan indekos. Miss Shona Batty adalah koordinator 
Indekos, dan dibantu oleh Mrs Owen, yang mengawasi 
pelajar yang tinggal bersama keluarga yang dipilih 
keluarganya.

Mrs Lilly Lee memberi bantuan bahasa pertama untuk 
pelajar berbahasa Cina. Pelajar berbahasa Korea dibantu 
oleh Mrs Sam Hee Moon, sedangkan Mrs Prapatsara 
Limpapath untuk membantu pelajar berbahasa Thai. 
Selain itu, Mrs Siew Lee Foo siap untuk memandu secara 
rahasia dan membantu pelajar Internasional selama 
mereka bersama kami.

Setiap orang dalam tim didedikasikan untuk membantu 
pelajar Internasional sedapat mungkin, baik selama 
mereka belajar di sekolah tinggi, atau membantu pelajar 
tinggal bersama keluarga indekos mereka.

Kami nantikan kedatangan Anda atau pelajar Anda di 
sini di Selandia Baru, atau di seluruh dunia.

Lyn Swan

Direktur Pelajar Internasional 



Lokasi
Westlake Girls High School adalah sekolah menengah negeri untuk 
perempuan dengan jumlah pelajar sekitar 2.200 orang yang terletak di 
North Shore, Auckland City. Sekolah ini dekat dengan keramaian pusat 
perbelanjaan, pantai dan berjarak 15 menit dengan mengendarai bus dari 
pusat kota Auckland City, di mana University of Auckland dan perguruan 
tinggi lainnya berada. Terminal bus besar bersebelahan dengan sekolah.

Statistik Selandia Baru
Selandia Baru menduduki peringkat sebagai salah satu negara yang 
unggul dalam Matematika, Sains, bahasa Inggris dan Kesehatan 
berdasarkan Indeks Pisa OECD.

Jumlah populasi 4,7 juta

Salah satu negara dengan peringkat tertinggi untuk kondisi tinggal dan 
kualitas hidup dalam Indeks Hidup yang Lebih Baik OECD

Program Akademik
Westlake Girls High School menawarkan NCEA sebagai jalur akademik untuk 
Masuk ke Universitas.

Westlake diakui secara nasional maupun internasional sebagai sekolah yang 
memiliki tingkat pencapaian yang luar biasa dalam bidang studi akademik, 
musik dan olahraga.

Selain program akademik, kami juga memiliki banyak program lain yang 
diminati untuk pelajar internasional yang ingin memperluas keterampilan 
mereka dalam bidang: perhotelan, pariwisata, studi media, tumbuh kembang 
anak dan pendidikan luar ruang.

Fasilitas
Sekolah ini memiliki fasilitas interaktif audio visual yang sangat canggih. Terdapat 
akses internet kecepatan tinggi di semua ruang kelas. Pelajar menggunakan 
komputer untuk belajar dan mengirim email ke rumah. Perpustakaan buka setiap 
hari bersekolah mulai pukul 8.00 pagi – 5.00 sore dan pada waktu tertentu selama 
hari libur sekolah. Ruang kelas dan area belajar bentuknya modern dan fasilitasnya 
lengkap serta lantainya indah dan menarik. Fasilitas kantin tersedia untuk pelajar 
yang menyediakan berbagai macam makanan panas dan dingin yang bergizi.



Olahraga
Westlake Girls adalah sekolah olahraga terkemuka di 
Selandia Baru, dengan komitmen untuk unggul dalam dunia 
olahraga. Semua pelajar kami didorong untuk berpartisipasi 
dalam olahraga sekolah selama mereka ada di Westlake. 
Kami menyediakan 30 jenis olahraga dari Atletik hingga 
Lomba Perahu Layar dengan peluang bagi atlet yang 
berkomitmen untuk mengembangkan potensi mereka, 
dan bagi yang lain dapat bermain untuk tingkat pemula 
atau sosial.

Dayung
Selama jangka waktu 30 tahun, Westlake Girls High School 
telah mengembangkan reputasi yang patut ditiru dalam 
dunia dayung. Tim kami bertanding dan berprestasi kuat 
di wilayah regional maupun nasional dalam Kejuaraan 
Selandia Baru. Kami telah meraih medali emas, perak, 
dan perunggu dalam berbagai kompetisi.

Tenis
Westlake Girls menawarkan olahraga tenis dari tingkat 
pemula hingga tingkat kompetisi. Program pelatihan 
komprehensif memanfaatkan lapangan yang luas. 
Selama empat tahun berturut-turut tim Westlake Girls 
High School Premier Tennis adalah pemenang kompetisi 
Sekolah Menengah Selandia Baru. 

Bola voli
Kami menawarkan bola voli untuk junior dan senior, 
tim kami sangat sukses di kancah nasional. Kami telah 
memenangkan Kejuaraan Bola Voli Sekolah Menengah 
Selandia Baru, dan anggota tim dilibatkan mewakili 
negara dalam pertandingan internasional.

FasiliTas olahraga
Pembangunan hamparan rumput sintetis di Australasia 
mencakup olahraga hoki, sepak bola, kriket, tenis dan 
bola jaring.

Pemasangan pertama hamparan rumput hoki Olympia 
rumput poli London Blue di dunia (seperti yang digunakan 
untuk olahraga Hoki di Olimpiade London). Lapangan 
sepak bola di Selandia Baru yang tujuan pembangunannya 
didesain hanya untuk memenuhi peringkat 2 bintang FIFA 
(peringkat tertinggi yang dimungkinkan).

Sebuah kompleks ‘besar’ tertutup yang terdiri dari enam 
lapangan tenis dan empat lapangan bola jaring dengan 
lampu sorot untuk pertandingan di malam hari.

Musik
Departemen musik kami yang sangat dikenal, sering 
bergabung dengan Westlake Boys High School, 
memungkinkan pelajar untuk mempelajari atau 
memainkan berbagai macam instrumen musik pilihan 
mereka atau mereka dapat bernyanyi di salah satu paduan 
suara pemenang penghargaan milik kami. Westlake Girls 
High School telah memperoleh banyak Penghargaan 
Emas di Festival Musik tahunan antar Sekolah Menengah.

Program Pendidikan Luar 
Ruang
Pendidikan Luar Ruang Westlake Girls menawarkan 
pengalaman luar ruang yang menarik bagi pelajar, 
membekali mereka dengan peralatan untuk ikut serta 
dalam kegiatan luar ruang di masa mendatang, di 
antaranya: keterampilan di alam bebas, naik gunung, 



panjat tebing, perjalanan ke Gunung Ruapehu serta 
panjat tali-temali, ski/snowboarding seharian dan 
kegiatan penuh kesenangan lainnya.

Dukungan Tambahan 
Pelajar
•	 Bagi pelajar internasional disediakan:
•	 Pertolongan dan bantuan bahasa khusus
•	 Program orientasi dan dukungan berkesinambungan 
•	 Penasihat Bahasa Cina
•	 Penasihat Bahasa Korea
•	 Bantuan bahasa pertama (Prancis, Jerman, Hindi, 

Jepang, Korea, Indonesia, Melayu, Mandarin, Rusia, 
Spanyol, dan Thai)

•	 Indekos yang aman dan penuh perhatian
•	 Layanan Pembaruan visa pelajar secara online
•	 Kontak telepon darurat 24 jam

Akomodasi
Semua pelajar diwajibkan tinggal dalam akomodasi indekos 
yang disetujui. Westlake Girls mempunyai Koordinator 
Indekos berpengalaman yang memeriksa dan menyetujui 
keluarga indekos (Kami juga berpengalaman menyediakan 
perawat yang membantu keluarga yang dipilih oleh orang tua).

Asuransi
Pelajar diwajibkan mematuhi Kode Praktik Pendidikan 
(Pelayanan Pastoral Pelajar Internasional) 2016 yang 
harus memiliki Asuransi Kesehatan dan Perjalanan yang 
lengkap. Ini dapat diatur oleh sekolah.

Permohonan Visa secara 
Online
Departemen Internasional dapat memperbarui visa 
secara online untuk pelajar setelah mereka menjadi 
pelajar sekolah.

Kesejahteraan
Kesejahteraan pelajar internasional diawasi oleh 
Direktur Internasional dan staf kepedulian Departemen 
Internasional. Sebagai penanda tangan Kode Praktik 
Pendidikan (Pelayanan Pastoral Pelajar Internasional) 
2016, Westlake Girls High School menganggap bahwa 
kesejahteraan pelajar sangatlah penting. Kami dekat 
dengan North Shore Hospital dan Shorecare Medical 
Centre serta memiliki perawat sekolah terdaftar di lokasi.

Nasihat Karier
Penasihat Karier dapat memberikan informasi terbaru 
mengenai jalur karier dan jalur universitas.

Untuk Informasi Lebih 
Lanjut
Anda bisa mendapatkan informasi selengkapnya mengenai 
Westlake Girls High School dengan mengunjungi situs web 
kami: www.westlakegirls.school.nz

Email: international@westlakegirls.school.nz



Jalur Akademik
Tahun 9

Semua 8 bidang pembelajaran 
tercakup untuk menciptakan 
kurikulum yang luas dan seimbang. 
Semua pelajar harus mengikuti mata 
pelajaran pokok yang wajib:

•	 Bahasa Inggris
•	 Matematika
•	 Pendidikan Jasmani/Kesehatan
•	 Sains
•	 Ilmu Sosial

Pelajar juga harus memilih pelajaran 
pilihan berikut:

•	 Seni 

•	 Seni & Musik Lingkar Pasifik
•	 Jurnalisme Warga
•	 Seni Tari
•	 Drama
•	 Perusahaan dan Periklanan
•	 Pembangunan Global
•	 Pengenalan Desain
•	 Uang, Kesejahteraan & Kesehatan
•	 Musik
•	 Bahasa

 – Prancis

 – Jerman

 – Jepang

 – Cina

 – Spanyol

 – Te Reo Maori

•	 Seni Pertunjukan
•	 Teknologi

 – Desain & Komunikasi Visual

 – Desain Digital

 – Teknologi Digital

 – Pangan

 – Teknologi Kain

 – Material Keras

•	 Seni Visual

Tahun 10

Semua pelajar mengikuti mata 
pelajaran pokok berikut:

•	 Bahasa Inggris
•	 Matematika
•	 Ilmu Sosial
•	 Sains
•	 Pendidikan Jasmani/Kesehatan

Pelajar memilih 3 mata pelajaran 
pilihan lain untuk setahun penuh dari:

•	 Desain Seni
•	 Seni & Musik Lingkar Pasifik

•	 Ilmu Bisnis
•	 Seni Tari
•	 Drama
•	 Bahasa:

 – Cina

 – Prancis

 – Jerman

 – Jepang

 – Spanyol

 – Te Reo Maori

•	 Ilmu Media

•	 Musik Kontemporer
•	 Ekstensi Musik
•	 Teknologi

 – Desain & Komunikasi Visual

 – Desain Digital 

 – Teknologi Digital

 – Pangan

 – Teknologi Kain

 – Material Keras

•	 Seni Visual

Tahun 11

Semua pelajar harus menentukan 
pilihan bahasa Inggris, Matematika 
dan Sains. Kemudian mereka harus 
menentukan 3 pilihan berikut: 

•	 Akunting
•	 Desain & Seni
•	 Ilmu Bisnis
•	 Bahasa Cina
•	 Seni Tari
•	 Desain & Komunikasi Visual

•	 Teknologi Digital
•	 Drama
•	 Ekonomi
•	 Teknologi Kain
•	 Teknologi Pangan
•	 Bahasa Prancis
•	 Geografi
•	 Bahasa Jerman
•	 Teknologi Material Keras
•	 Kesehatan

•	 Sejarah
•	 Bahasa Jepang
•	 Musik
•	 Musik Kontemporer
•	 Pendidikan Jasmani
•	 Ilmu Sosial
•	 Bahasa Spanyol
•	 Bahasa Te Reo Maori
•	 Seni Visual



Tahun 12

Semua pelajar harus menentukan 
pilihan bahasa Inggris dan 5 pilihan 
berikut:

•	 Akunting
•	 Akunting - Pendahuluan
•	 Seni - Desain
•	 Seni - Sejarah 
•	 Seni - Fotografi
•	 Seni - Visual
•	 Biologi
•	 Ilmu Bisnis
•	 Kimia
•	 Perkembangan Anak
•	 Bahasa Cina
•	 Ilmu Klasika

•	 Seni Tari
•	 Desain & Komunikasi Visual
•	 Teknologi Digital
•	 Drama
•	 Sains Bumi & Ruang Angkasa
•	 Ekonomi
•	 Teknologi Kain
•	 Fashion & Desain
•	 Manajemen Finansial
•	 Teknologi Pangan
•	 Bahasa Prancis
•	 Geografi
•	 Bahasa Jerman
•	 Teknologi Material Keras
•	 Kesehatan

•	 Sejarah
•	 Perhotelan dan Pariwisata
•	 Bahasa Jepang
•	 Matematika & Kalkulus
•	 Matematika & Statistik
•	 Ilmu Media
•	 Musik Kontemporer
•	 Ekstensi Musik
•	 Pendidikan Luar Ruang
•	 Pendidikan Jasmani
•	 Fisika
•	 Ilmu Sosial
•	 Bahasa Spanyol
•	 Bahasa Te Reo Maori
•	 Travel & Wisata

Tahun 13

Semua pelajar harus menentukan 5 
pilihan berikut:

•	 Akunting
•	 Seni - Desain
•	 Seni - Sejarah
•	 Seni - Lukis
•	 Seni - Fotografi
•	 Seni - Pencetakan
•	 Seni - Pahat
•	 Biologi
•	 Ilmu Bisnis
•	 Kalkulus
•	 Kimia
•	 Bahasa Cina
•	 Ilmu Klasika
•	 Seni Tari

•	 Desain & Komunikasi Visual
•	 Teknologi Digital
•	 Drama
•	 Ekonomi
•	 Bahasa Inggris
•	 Bahasa Inggris Visual
•	 Teknologi Kain
•	 Teknologi Pangan
•	 Bahasa Prancis
•	 Geografi
•	 Bahasa Jerman
•	 Teknologi Material Keras
•	 Kesehatan
•	 Sejarah
•	 Bahasa Jepang
•	 Matematika

•	 Ilmu Media
•	 Musik Kontemporer
•	 Ekstensi Musik
•	 Pendidikan Luar Ruang
•	 Pendidikan Jasmani
•	 Pendidikan Jasmani untuk 

Kehidupan
•	 Fisika
•	 Statistik Praktis
•	 Ilmu Sosial
•	 Bahasa Spanyol 
•	 Statistik
•	 Bahasa Te Reo Maori
•	 Travel & Wisata



Prefek Internasional
Tahun 2013 Westlake Girls memperkenalkan sistem 
rumah dan setiap pelajar tinggal di salah satu dari 
lima rumah yang diberi nama sesuai daerah penting 
setempat. Warna rumah – hitam, emas, merah, biru dan 
hijau – mencerminkan cincin Olimpiade demi mendorong 
semangat meraih keunggulan dan berkaitan dengan 
makna dari setiap nama rumah. 

Sistem rumah menyediakan peluang kepemimpinan 
bagi pelajar senior dan membuat semua pelajar merasa 
saling terhubung dengan komunitas lebih kecil di dalam 
sekolah. Sepanjang tahun rumah-rumah ini berkompetisi 
dalam berbagai acara dan memilih sumbangan untuk 
mendukungnya.

Setiap Rumah memiliki Kapten Rumah, Prefek Akademik, 
Prefek Seni, Prefek Budaya, Prefek Lingkungan, Prefek 
Pelajar Internasional, Prefek Layanan, Prefek Olahraga & 
Kesehatan, serta Prefek Rumah Junior yang mengawasi 
Sekolah Junior. 

Prefek Internasional dipilih dari kelompok pelajar 
Internasional yang ada. Mereka dicalonkan untuk posisi 
Prefek, dan pemungutan suara dilakukan pelajar di 
sekolah. Prefek Internasional memainkan peran penting 
dalam menyusun dan mempromosikan acara bertema 
internasional, yang mendukung pelajar internasional lain 
serta menyokong lembaga pelajar Internasional.

Laporan ERO
Education Review Office (ERO) secara rutin melakukan 
pengawasan independen setiap sekolah. Komentar 
terbaru dari hasil pengawasan terhadap kami adalah:

“Westlake Girls High School adalah sekolah dengan 
performa yang baik dalam prestasi akademis dan fokus 
dalam pengembangan positif wanita muda. Sekolah ini 
menyediakan banyak peluang dan pendidikan yang kaya 
pengalaman.”

“Melalui misinya, sekolah ini beraspirasi untuk menjadi 
pendidik terkemuka bagi wanita muda. Sekolah memiliki 
kultur dan warisan harapan tinggi untuk meraih prestasi 
akademik yang seimbang dengan fokus pada kesehatan 
anak. Para pelajar melaporkan rasa kebersamaan dan 
kebanggaan pada sekolah mereka, serta memuji kultur 
inklusif dan suka membantu di sekolah ini.”

“Guru semakin berfokus pada partisipasi pelajar dalam 
program-program yang memupuk pembelajaran kreatif, 
serta keberhasilan dalam ujian.

*Sekolah 10 desil mayoritas pelajarnya dari keluarga 
dengan sosial ekonomi tinggi. Sekolah 1 desil mayoritas 
pelajarnya dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah.



Hasil Akademis 2017
nCea WesTlake 

girls high 
sChool

raTa-raTa 
nasional

Tingkat 1 87,3% 84,2%

Didukung Prestasi 46,7% 35,6%
Didukung 
Keunggulan

34,2% 20,1%

Tingkat 2 93. 8% 88,7%

Didukung Prestasi 48,8% 27,1%
Didukung 
Keunggulan

22,2% 16,0%

Tingkat 3 92,9% 82,4%
Didukung Prestasi 42,2% 27,1%
Didukung 
Keunggulan

21,5% 15,6%

Seleksi Universitas 83,4% 59,9%

NB: Pada Tingkat 1 pelajar mengambil 6 mata pelajaran termasuk 
bahasa Inggris, Matematika dan Sains. Pada Tingkat 2 pelajar 
mengambil pelajaran bahasa Inggris plus 5 mata pelajaran lain pilihan 
mereka. Pada Tingkat 3 mengambil 5 mata pelajaran pilihan mereka.

Destinasi Lulusan
Tahun 2017 lulusan kelas Tahun 13 berjumlah sekitar 
400 pelajar. Setiap tahun, mayoritas lulusan diterima di 
universitas ternama di Selandia Baru dan luar negeri.

Belum lama, pelajar kami DiTerima 
Di universiTas
NEW ZEALAND

Auckland University of 
Technology (AUT)

University of Canterbury

Lincoln University University of Otago

Massey University University of Waikato

University of Auckland Victoria University of 
Wellington

INTERNASIONAL
Australian National 
University

University of Houston

California Institute  
of the Arts

Miami University

Ewha Women’s University 
Korea

University of New South 
Wales

Fordham University University of Northern 
Colorado

LMU Munich University of Queensland
McGill University, Kanada University of Southern 

California
Miami University University of Sydney
Monash University University of Western 

Australia
New York University, 
Abu Dhabi

William and Mary 
College, Virginia

Princeton University Yale University
University of Bristol Yonsei University, Korea 



Refleksi Pelajar
miku – japan
Saat pertama tiba di WGHS bahasa Inggris 
saya tidak begitu bagus, tetapi sejak saya di 
sini perkembangannya sangat pesat. Saya 
senang punya banyak teman dari berbagai 
negara karena saya dapat mempelajari budaya 
mereka dengan berbincang. Sebelum pergi 
saya sudah belajar di Westlake Girls selama 
tiga tahun. Saya akan merindukan keluarga 
indekos saya – saya suka berbicara bahasa 
Inggris dengan mereka. 

Karena jauh dari rumah saya menjadi lebih 
mandiri dan banyak belajar tentang diri saya 
sendiri. Saya menjadi orang yang berpandangan 
lebih positif. 

Salah satu kenangan yang akan selalu saya 
ingat adalah saya mendapatkan kesulitan 
belajar biologi karena bahasa Inggris saya saat 
itu masih buruk. Ibu indekos mendorong saya 
dan berkata bahwa bahasa Inggris saya setiap 
hari bertambah bagus. Dia suka menghibur dan 
membangkitkan kembali rasa percaya diri saya. 
Saya merasa sangat bersyukur mendapatkan 
dia sebagai ibu indekos saya.

marie – jerman
Yang saya sukai di WGHS adalah Anda punya 
banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu, 
misalnya olahraga dan dapat memilih mata 
pelajaran yang Anda sukai. Saya senang 
bermain hoki dan tenis di sekolah, cuacanya 
sangat menyenangkan. 

Saya suka mereka yang ada di sekolah. Gurunya 
ramah dan sangat baik sehingga suasana 
belajar di kelas menjadi menghibur. Jika 
menghadapi masalah, Anda bisa mendatangi 
Departemen Internasional yang akan segera 
membantu Anda.

Selama saya di sini, pandangan saya 
tentang sekolah dan orang lain mengalami 
perubahan. Saya sekarang merasa lebih mudah 
berbicara dengan orang lain dan sekolah 
akan menyenangkan jika guru dan teman 
sekolahnya baik.

Kenangan terindah yang akan saya bawa 
pulang adalah senangnya bermain hoki di sini. 
Setiap hari saya melakukan kegiatan spesial 
di Selandia Baru. Waktu saya selama di sini 
tidak ada bandingannya, pengalaman spesial 
dengan mendapatkan kesempatan untuk 
tinggal dan mengalami ini semua. 

siraTika – ThailanD
Para guru di Westlake Girls High School adalah 
favorit saya. Mereka selalu baik dan senang 
menjawab pertanyaan jika ada yang belum 
saya pahami. 

Banyak yang sudah saya pelajari di Westlake 
serta pengalaman yang bagus. Saya juga lebih 
bertanggung jawab dan termotivasi karena 
hidup jauh rumah. 

Dalam dua tahun saya tinggal di sini, banyak 
sekali kenangan indah yang saya dapatkan. 
Selandia Baru memiliki pemandangan alam 
terindah di dunia dan saya suka bepergian ke 
pedesaan. Senang sekali dapat mempelajari 
budaya lain, dan semua orang sangat ramah. 
Namun, para guru dan teman sekolah adalah 
yang terbaik selama belajar di Westlake Girls. 
Saya akan mengenang mereka sekembalinya 
ke Thailand. 

yiman – Cina
Saya bersekolah di Westlake Girls High School 
selama tiga tahun. Saya kira inilah tempat 
terbaik yang bisa dipilih untuk mempelajari 
mata pelajaran yang kira pilih, sehingga kita 
akan selalu tertarik dengan topik-topiknya. 

Setibanya di Selandia Baru, semua terasa asing 
bagi, saya pun sedikit cemas. Di bandara saya 
melihat seorang guru Westlake Girls High 
School sudah menunggu dengan membawa 
kertas bertuliskan nama saya. Saat itu jam enam 
pagi dan saya begitu senang melihatnya. Dia 
mengajak saya bicara dan mau mendengarkan 
meskipun bahasa Inggris saya kurang bagus. 
Sejak itu saya tidak pernah cemas lagi. 

Saya sedikit malu ketika datang ke WGHS, tapi 
sekarang saya punya banyak teman. Guru dan 
teman sekelas sangat membantu sehingga 
saya merasa tenang dan senang.

Saya sangat menikmati tinggal di Selandia 
Baru. Di sini, kami menyelesaikan sekolah lebih 
cepat dibandingkan di Cina, sehingga banyak 
waktu luang untuk berolahraga dan kegiatan 
lain setelah sekolah. Selandia Baru adalah 
negara yang sangat bersih dan indah dengan 
udara segara dan laut yang jernih. Saya dan 
teman-teman sering berjalan-jalan ke pantai. 
Penduduk negara ini sangat ramah, semua 
orang mau membantu saat Anda mengalami 
kesulitan – suatu saat seorang pelari berhenti 
untuk membantu saya saat saya kebingungan 
mencari toserba. Selandia Baru memang 
menarik sehingga saya menikmatinya selama 
belajar dan tinggal di sini.



Cara Mendaftar
1. Cara termudah untuk mendaftar adalah secara 

online. 

 Kunjungi www.wghs.enrol.school.nz untuk 
memulainya. 

ATAU

2. Mendaftar ke sekolah ini dengan membawa formulir 
pendaftaran yang sudah dilengkapi, dokumen/
kontrak sekolah yang ditandatangani. Menyertakan 
salinan laporan sekolah terbaru dan salinan halaman 
Identitas Paspor Biometrik.

3. Jika diterima, pelajar akan ditawarkan tempat 
melalui surat yang berisi tanggal mulai kursus, 
durasi kursus, jadwal biaya dan tanggal kapan biaya 
paling lambat harus dibayarkan.

4. Membayar biaya untuk sekolah sebelum tanggal 
jatuh tempo.

5. Sekolah menerbitkan tanda terima pembayaran 
yang akan digabungkan dengan Penawaran Tempat 
dan diberikan kepada Kedutaan Besar Selandia 
Baru untuk permohonan visa pelajar.

6. Koordinator Indekos Sekolah akan menghubungi 
pelajar untuk detail persyaratan akomodasi.  
Pelajar yang tidak akan tinggal dengan orang tua 
harus memiliki akomodasi yang disetujui sekolah. 
Sekolah akan memberikan saran tentang apa yang 
diperlukan orang tua/pelajar.

7. Diwajibkan bagi semua Pelajar Internasional agar 
memiliki asuransi Kesehatan dan Perjalanan. Jika 
diminta, Sekolah dapat mengatur kepemilikan 
asuransi melalui penyedia Selandia Baru.

8. Sekolah diberi tahu mengenai jadwal kedatangan 
dan jika diminta dapat mengatur penjemputan di 
bandara serta mengatur perkenalan kepada induk 
semang.



Westlake Girls High School
2 Wairau Road, Takapuna

Auckland 0627 Selandia Baru
+64 9 489 4169

www.westlakegirls.school.nz
international@westlakegirls.school.nz


