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HAERE MAI!
SELAMAT
DATANG DI
KOMUNITAS
INTERNASIONAL
KAMI

“Saya suka sekali pergi ke Auckland!
Ada begitu banyak hal yang dapat
dilakukan di sana. Dan juga begitu
mudah untuk menjangkaunya!”
- Pelajar Tahun ke-12

“Kehadiran Kevin di keluarga kami
sungguh menyenangkan. Dia
membawa begitu banyak bagi kami
semua, dan saya kira kami semua
belajar banyak sekali dari satu sama
lain. Kami akan sangat kehilangan dia
ketika dia pergi ke universitas!”
- Seorang ibu homestay

Selamat datang di North Shore, daerah
Pantai Utara Auckland! Selamat datang
di pantai-pantai kami yang indah dan
pusat-pusat perbelanjaan kami yang
hidup. Lokasi kami hanya 15 menit
dengan perjalanan bis dari jantung Kota
Auckland, gaya hidup kota besarnya serta
banyaknya kesempatan untuk kegiatan
alam bebas. Kami menyambut baik energi
dan dimensi-dimensi menarik yang dibawa
para pelajar internasional kami. Auckland
adalah kota terbesar Selandia Baru, dan
terkenal karena kehidupan multikulturalnya,
masyarakat internasionalnya yang
beraneka ragam dan karena vitalitasnya
sebagai suatu pusat keuangan. Auckland
juga merupakan pusat kerja terbesar di
Selandia Baru. Orang-orang trampil selalu
dibutuhkan dan terdapat kesempatan kerja
dalam sejumlah besar sektor.
Auckland merupakan kota yang kaya
budaya dan responsif terhadap budaya lain
karena masyarakat internasional beraneka
ragam kami. Setiap tahun kota Auckland
merayakan Festival Lentera, Festival Diwali,
Festival Film Internasional dan banyak lagi
acara budaya dari seluruh dunia. Terima
kasih Anda telah membawa dunia-dunia
indah Anda kepada kami.
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Orang-orang kami ramah dan siap
menyambut Anda. Keluarga-keluarga
homestay kami (di mana Anda tinggal
dengan keluarga Selandia Baru)
menawarkan lingkungan yang hangat
dan aman di mana pelajar internasional
dapat membenamkan diri dalam budaya
dan bahasa “Kiwi”. Sebagai imbalan,
keluarga-keluarga homestay menikmati
pengalaman dan perspektif kaya yang
diperkenalkan kepada mereka oleh para
pelajar internasional kami.
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MENJADI
SEORANG
WESTLAKER
“Saya gelisah ketika saya pertama kali tiba di
Westlake, tetapi saya cepat sekali menyadari
bahwa saya aman, dan bahwa semua orang
ingin saya bahagia.”
- Pelajar Tahun ke-10

“Saya suka sekali mencoba semua jenis
makanan yang dibawa teman-temanku ke
sekolah. Enak sekali!”
- Pelajar Tahun ke-12
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Westlake adalah sebuah komunitas yang kaya
dan beraneka ragam. Kami berusaha untuk
menawarkan pengalaman pendidikan yang terbaik
bagi semua pelajar kami, yang berarti bahwa
kami menawarkan bentangan mata pelajaran
yang luas untuk membantu para pelajar kami
mengembangkan berbagai ketrampilan yang akan
memperlengkapi mereka untuk tuntutan abad yang
ke-21. Baik di dalam maupun di luar kelas, kami
menciptakan kesempatan bagi semua pelajar untuk
memamerkan budaya mereka dan berbangga
atas keberadaan dan identitas mereka. Kami ingin
agar pria-pria muda kami menghormati dirinya
sendiri dan menghormati nilai dari setiap orang
yang mereka jumpai. Kami menolong mereka
untuk menambahkan keyakinan diri mereka dan
mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah
untuk saat dan masa ketika mereka menghadapi
kesulitan dalam kehidupannya. Kami ingin agar
semua pelajar kami membangun suatu kegemaran
terhadap belajar dan mengalami suatu rasa memiliki
dan rasa pencapaian. Menjadi seorang Westlaker
adalah mengetahui bahwa Anda dipedulikan, dan
adalah mempedulikan orang-orang lain.
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SEBUAH JALUR
MEMASUKI MASA
DEPAN ANDA
Di Westlake, kami tahu bahwa belajar merupakan suatu perjalanan seumur hdiup. Kami juga tahu
bahwa perjalanan tersebut sangat berbeda untuk setiap pelajar sehingga kami memastikan bahwa
pengalaman pendidikan yang kami tawarkan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi setiap
anak. Kami berada di sini guna mempersiapkan para pelajar kami untuk fase berikut dalam hidup
mereka, entah apa fase tersebut!
Pelajar-pelajar Westlake sudah lama mengalami sukses dalam karir mereka dalam setiap jalur yang
dapat Anda bayangkan! Para pelajar kami menikmati sukses akademik di universitas-universitas
unggul Selandia Baru dan di universitas-universitas bergengsi di seluruh dunia, termasuk yang di
AS, Inggris, Australia dan di seluruh Asia. Kami juga memiliki beberapa almamater yang berbakat
dan berhasil di dunia olahraga dan kesenian. Kami juga memastikan bahwa terdapat jalur-jalur
bagi pelajar yang menunjukkan bakat dan talenta di jalur kejuruan, dan mendukung mereka
menuju karir di mana mereka akan memperoleh manfaat dan kesenangan. Westlake menawarkan
suatu program yang dibuat secara perorangan agar setiap pelajar mampu berhasil dalam jalur
yang dipilih olehnya.
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