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HÌNH DUNG BẢN THÂN
TẠI MỘT ĐIỂM ĐẾN HÀNG ĐẦU
TRONG GIÁO DỤC
VICTORIA LÀ LỰA CHỌN ƯU TIÊN CỦA DU HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH TỪ KHẮP NƠI TRÊN
THẾ GIỚI VÌ NƠI NÀY LÀ ĐIỂM ĐẾN HÀNG ĐẦU TRONG GIÁO DỤC QUỐC TẾ.
Hầu hết học sinh quốc tế tham gia học tập ở các trường trung học công lập bang Victoria đều đạt được kết
quả rất tốt và chọn tiếp tục học ở các bậc học cao hơn ở Victoria. Các học sinh tốt nghiệp này đều đạt được
thành công lớn trong nghề nghiệp lẫn trong nước cả trên thị trường quốc tế. Lựa chọn học ở các trường
công lập bang Victoria mang đến những lợi ích độc đáo cho tương lai. Học sinh được phát triển để đạt đến
những mục tiêu cá nhân và mục tiêu học tập như:
•

Phát triển mạnh kỹ năng tiếng Anh;

•

Đến học tại một trường mới và mang tính hỗ trợ cao;

•

Đạt được một bằng tốt nghiệp trung học được công nhận khắp thế giới;

•

Chia sẻ những hoạt động cộng đồng và trải nghiệm một phong cách sống mới;

•

Trở thành công dân toàn cầu, với nhận thức cao về văn hóa, xã hội và chính trị;

•

Rèn luyện ở những bậc học cao hơn hoặc nắm bắt cơ hội nghề nghiệp, tại quê nhà hoặc ở nước ngoài.

Bang Victoria không chỉ là nơi có nền giáo dục phổ thông hàng đầu và các cơ sở đào tạo Anh ngữ tiên tiến
mà còn là nhà của các trường đại học danh tiếng quốc tế của Úc. Sự phối hợp lý tưởng những điểm mạnh
của nền giáo dục đã đưa Victoria lên vị trí hàng đầu trong giáo dục và xây dựng được danh tiếng chất lượng
hoàn hảo trên toàn cầu.

HÌNH DUNG TƯƠNG LAI
THÀNH CÔNG CỦA BẠN
BẰNG CẤP ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHẮP THẾ GIỚI - Ở
CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BANG VICTORIA, HỌC SINH
QUỐC TẾ CÓ CƠ HỘI HỌC TẬP RẤT NHIỀU MÔN HỌC
KHÁC NHAU.
Ở bậc trung học (lớp 11-12), học sinh được cấp Bằng Phổ thông
Trung học bang Victoria (VCE – Victorian Certificate of Education).
VCE là một bằng cấp được quốc tế công nhận. Chương trình học
chuyên sâu kéo dài 2 năm, Lớp 11 và 12. Học sinh hoàn tất thành
công chương trình VCE sẽ nhận được bảng điểm đánh giá. Các
trường đại học dùng bảng điểm này để quyết định học sinh nào sẽ
được nhận vào học tại trường của họ.
Tất cả các trường đại học của Úc và rất nhiều trường đại học quốc tế
đều chấp nhận VCE. Do đó việc đạt được bằng cấp này cho học sinh
cơ hội vào thẳng đại học tại những trường học sinh mong muốn, tại
Úc, tại quê nhà, hoặc trên khắp thế giới.
Các trường trung học công lập bang Victoria rất nổi tiếng trong việc
xây dựng các chương trình chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn. Đạt
được điều đó là nhờ tiểu bang có được chất lượng giáo dục và nhiều
lựa chọn đáp ứng được nhu cầu của học sinh, như một điểm đến du
học dài lâu.
VCE trang bị cho học sinh một nền tảng vững chắc cho việc học đại
học và cho công việc tương lai. Các môn học phong phú và công
nghệ giáo dục tiên tiến rèn luyện sự tự tin và năng lực cho từng cá
nhân. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên trên con đường học đại
học và thành công sự nghiệp.

10 LÝ DO ĐỂ CHỌN NỀN
GIÁO DỤC BANG VICTORIA
CHẤT LƯỢNG LUÔN LÀ LÝ DO HÀNG ĐẦU HỌC SINH LỰA CHỌN CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BANG VICTORIA.
SỐ LƯỢNG HỌC SINH QUỐC TẾ TIẾP TỤC HỌC ĐẠI HỌC VÀ CHỌN Ở LẠI VICTORIA LUÔN CHIẾM TỈ LỆ CAO.

1.

Nền giáo dục chất lượng – tiên phong
trong học tập

Các trường công lập bang Victoria được thụ hưởng một nền giáo
dục vô cùng danh tiếng. Có rất nhiều học sinh quốc tế học lên các
bậc học cao hơn. Hầu hết các học sinh chọn ở lại bang Victoria để
học tiếp tục. Không gì đáng ngạc nhiên khi hằng năm có đến
270,000 học sinh trên khắp thế giới chọn bang Victoria là nơi để
du học.

2.

Bằng tốt nghiệp phổ thông bang Victoria
(VCE) – bằng cấp quốc tế

Bằng tốt nghiệp phổ thông bang Victoria (VCE) là một hộ chiếu học
tập quốc tế cho học sinh nền tảng vững chắc để học lên bậc học cao
hơn. Bằng VCE được các tổ chức giáo dục quốc tế đánh giá cao, và
mở ra cho học sinh cánh cửa vào thẳng vào các trường đại học quốc
tế danh tiếng.

3.

Chương trình Anh ngữ ưu tú

Các trung tâm Anh ngữ của bang Victoria là các trung tâm rất tiên
tiến. Tiếp cận với những phương pháp mới và giáo viên đầy kinh
nghiệm, học sinh được quan tâm tận tình và hỗ trợ cần thiết để phát
triển sự tự tin trong giao tiếp.

4.

Cộng đồng đa văn hóa, môi trường an
toàn và thân thiện

Melbourne là một trong những thành phố đa văn hóa nhất nước Úc,
với một lịch sử lâu đời gắn liền với nhiều sắc tộc và nhiều quốc gia.
Tất cả các trường học đều đánh giá cao và tôn trọng từng cá nhân
và tính văn hóa đa dạng. Học sinh được gắn kết với quê nhà qua các
hoạt động văn hóa ở trong và ngoài nhà trường.

5.

Quan tâm hỗ trợ phúc lợi cho từng cá
nhân

Sự hài lòng và an toàn của học sinh quốc tế trong sinh hoạt và học
tập tại bang Victoria rất quan trọng. Sự chăm sóc học sinh, từ khi đặt
chân đến Úc cho đến khi hoàn thành khóa học, là ưu tiên hàng đầu
đối với đội ngũ giáo viên, bạn bè và gia đình, những người luôn hỗ
trợ nhiệt tình cho các học sinh quốc tế trong các trường công lập
bang Victoria. Phụ huynh được thường xuyên liên lạc và thông báo
về tình hình của học sinh thông qua các buổi họp trực tiếp, liên hệ
qua điện thoại và phiếu liên lạc đã được biên dịch.

6.

Nhiều lựa chọn trường học

Học sinh đến học ở bang Victoria có được sự lựa chọn phong phú
với hơn 300 trường trung học tại nhiều địa điểm thuận
lợi. Các chương trình học đặc biệt và những cơ hội giáo dục tuyệt vời
được dành cho học sinh, cùng với sự bảo đảm rằng
các trường đều đáp ứng được những tiêu chí chất lượng
nghiêm ngặt.

7.

Gia đình người bản xứ (homestay) an
toàn và nhiệt tình hỗ trợ

Các gia đình của chương trình Homestay cung cấp sự an toàn và hỗ
trợ của một gia đình thật sự. Các gia đình của chương trình
Homestay được chọn lựa kỹ lưỡng và giám sát nghiêm ngặt bởi nhà
trường để đảm bảo học sinh được sự chăm sóc và hỗ trợ tốt nhất
trong môi trường thân thiện, an toàn và an ninh.

8.

Sở hữu bởi chính phủ – bảo đảm và đáng
tin cậy

Trong một thế giới ngày càng phức tạp, việc tìm được trường học có
uy tín là hết sức quan trọng. Các trường công lập bang Victoria đã
xây dựng được danh tiếng trong công tác hỗ trợ, phúc lợi và thành
tựu của các học sinh. Với hàng ngàn học sinh tốt nghiệp mỗi năm,
vai trò lãnh đạo này là điều không bao giờ phải nghi ngại.

9.

Các trường đại học danh tiếng thế giới

Nền giáo dục bang Victoria mở ra cơ hội cho việc học lên cao.
Melbourne là nhà của nhiều trường đại học và cao đẳng được thế
giới công nhận là những trung tâm giáo dục xuất sắc. Học sinh quốc
tế được khuyến khích xây dựng những con đường học tập hướng lên
đại học.

10.

Nơi tuyệt vời để sinh sống

Melbourne, Bang Victoria là thành phố tốt nhất của Úc dành cho học
sinh, được xếp hạng trong 10 thành phố hàng đầu trong bảng xếp
hạng Các Thành phố Tốt nhất dành cho Học sinh của QS vào năm
2022. Liên tục được xếp hạng cao hơn các thành phố khác trên thế
giới trong Khảo sát những Nơi đáng sống nhất trên Thế giới,
Melbourne tự hào có nền giáo dục và dịch vụ chăm sóc y tế, văn hóa,
cơ sở hạ tầng và các dịch vụ vượt trội. Nhờ đó học sinh được hưởng
chất lượng cuộc sống tuyệt vời.

HÌNH DUNG BẢN THÂN
Ở THÀNH PHỐ TỐT NHẤT CHO
HỌC SINH TẠI ÚC
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG – LỰA CHỌN ĐÚNG NƠI ĐỂ SINH SỐNG RẤT QUAN TRỌNG
ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA MỖI HỌC SINH QUỐC TẾ .
Chất lượng cuộc sống tuyệt vời sẽ làm cho việc học có cảm hứng và thú vị.
Bang Victoria cho học sinh một lối sống tuyệt vời để nuôi dưỡng sự thành công và tự tin vững bước
trong cuộc sống.
Melbourne được xếp hạng trong 10 thành phố hàng đầu dành cho học sinh (bảng xếp hạng Các
Thành phố Tốt nhất dành cho Học sinh của QS vào năm 2022) và cũng là một trong những thành
phố đa văn hoá nhất của nước Úc.
Nổi tiếng trên thế giới là nơi hội tụ của ẩm thực và văn hóa từ mọi quốc gia, bang Victoria cũng cho
học sinh khám phá vô số môn thể thao, lịch sử, giải trí và nghệ thuật.
Sống và học tập tại một thành phố đa dạng như Melbourne, Victoria, là sự chuẩn bị tuyệt vời để học
tập hay làm việc ở bất kỳ đâu.
Học tập cùng các học sinh đến từ khắp thế giới sẽ làm cho sự đa dạng văn hóa trở thành
thường nhật.
Trong niềm vui và hào hứng, việc phát triển kiến thức và hội nhập sẽ nuôi dưỡng những công dân có
ý thức toàn cầu - giúp cho học sinh thành công trong một thế giới ngày càng hội nhập.

MỘT THÀNH PHỐ
ĐÁNG SỐNG

ÚC

Melbourne,
Victoria

Học sinh quốc tế và gia đình
nói rằng Melbourne là một
nơi tuyệt vời để sống vì:

Hệ thống giáo dục
đẳng cấp thế giới

Có rất nhiều điều để
làm và xem

Con người thân
thiện và hiếu khách

Giao thông, chỗ ở
cho học sinh và các
tiện ích công cộng
rất đa dạng
Thành phố yên
bình, ổn định và
sạch sẽ

Chi phí sinh hoạt
hợp lý và khí hậu
rất tốt

Thành phố Melbourne, Bang Victoria, là nơi
sinh sống tuyệt vời. Thành phố không chỉ là
trung tâm với nhiều hoạt động dành cho tất
cả mọi người, mà Melbourne còn được xếp
hạng trong 10 thành phố trong Khảo sát
những Thành phố Đáng sống nhất Thế giới
năm 2021 của Tổ chức Chuyên gia Kinh tế.
Melbourne cũng nằm trong 10 thành phố
hàng đầu trên thế giới dành cho học sinh
trong bảng xếp hạng Các Thành phố Tốt
nhất dành cho Học sinh của QS vào năm
2022.
Trong các cuộc khảo sát thường niên, tổ
chức Chuyên Gia Kinh Tế (Economist) thường
xuyên xếp Melbourne ở các vị trí cao hơn các
thành phố khác như New York, London,
Sydney. Melbourne đạt được thứ hạng cao
trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn hóa
và môi trường, cơ sở hạ tầng và sự bền vững
nói chung.
Cho dù là đi bộ ở các tòa nhà chọc trời ở
trung tâm thành phố, một chuyến dã ngoại
thư giãn ở công viên hay thưởng thức món
Điểm Sấm ở phố người Hoa, Melbourne là
một nơi tuyệt vời để sống, học tập và vui
chơi.

Cộng đồng đa văn hóa, môi
trường an toàn và thân thiện
Bang Victoria có nền văn hóa hiện đại, phát
triển và vô số hoạt động ngoại khóa phong
phú. Con người hòa đồng, thoải mái và nhiệt
tình. Bang Victoria nổi tiếng yêu ẩm thực
quốc tế, văn hóa nghệ thuật, thể thao và các
hoạt động trong nhà và ngoài trời.
Hơn một nửa dân số bang Victoria có thân
nhân trực hệ ở nước ngoài. Học sinh quốc tế
cũng là một phần quan trọng của xã hội đa
văn hóa này, bao gồm học sinh:
•

đến từ hơn 200 quốc gia

•

nói 260 ngôn ngữ

•

tín ngưỡng hơn 135 tôn giáo

Người dân bang Victoria thích ăn mừng các
lễ hội văn hóa khác nhau. Không thể đếm
được số người tham gia vào các sự kiện như
Tết của người Hoa, Tết của người Việt, Lễ hội
Diwali của người Ấn Độ, Lễ Pako Festa, Lễ
phục sinh và Tuần lễ Đa Văn hóa. Thật sự,
hầu như tuần nào cũng có lễ hội diễn ra.

Lựa chọn các khu vực
Các trung tâm du lịch, nông nghiệp và công
nghiệp là đặc điểm của rất nhiều cộng đồng
phát triển của Victoria. Con người ở đây rất
cởi mở, thân thiện và hiếu khách.

Giao thông công cộng
Đi lại ở Melbourne rất tiện lợi và được phục
vụ bởi một hệ thống giao thông công cộng
tuyệt vời. Xe lửa, xe điện và xe buýt sẵn sàng
có mặt ở gần nhà, gần trường học, trung
tâm thành phố và những điểm đến phổ biến.
Học sinh thấy lịch xe công cộng rất dễ đọc và
giờ giấc thuận tiện. Việc lập trình nối chuyến
giữa các phương tiện xe cộ cũng giúp tiết
kiệm thời gian đi lại. Một số trường học có cả
dịch vụ xe buýt riêng cho học sinh.
Lịch trình được dán ở mọi trạm xe lửa và các
bản sao miễn phí cũng có sẵn tại các ga xe
lửa, trung tâm thông tin hoặc trực tuyến.
Trẻ em từ 5 đến 18 tuổi (dưới 19 tuổi) sẽ
hưởng giá vé ưu đãi khi sử dụng phương tiện
giao thông cộng.Để biết đầy đủ thông tin về
hệ thống giao thông công cộng của thành
phố Melbourne, bao gồm bản đồ và lịch xe,
vui lòng truy cập trang web:
www.ptv.vic.gov.au

Thời tiết theo mùa
Ở bang Victoria, khí hậu ôn hòa tạo cơ hội
cho các hoạt động ngoài trời và phong cách
sống năng động và khỏe mạnh. Như tất cả
các nước trong khu vực Nam Bán Cầu, thời
tiết nước Úc chia theo các mùa sau:
Mùa hè:

Tháng 12 đến
Tháng 2

Mùa thu:

Tháng 3 đến
Tháng 5

Mùa
đông:

Tháng 6 đến
Tháng 8

Mùa
xuân:

Tháng 9 đến
Tháng 11

MELBOURNE ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG 10 THÀNH PHỐ
HÀNG ĐẦU TRONG KHẢO SÁT NHỮNG THÀNH PHỐ
ĐÁNG SỐNG NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2021.

HÌNH DUNG BẢN THÂN
VỚI NỀN GIÁO DỤC
CHẤT LƯỢNG CAO
CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP VICTORIA NỔI TIẾNG VÌ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ƯU TÚ,
GIÁO TRÌNH PHONG PHÚ VÀ TẦM NHÌN TOÀN CẦU.
Các trường công lập Victoria cam kết mang đến cho từng học sinh một nền học vấn chất lượng, nhiều
lựa chọn, đa dạng, vô số cơ hội và con đường học chuyển tiếp.
Giáo dục luôn là ưu tiên số một của chính phủ bang Victoria. Tầm nhìn dành cho giáo dục công lập đã
và sẽ tiếp tục tập trung tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho mỗi học sinh, trong mỗi lớp học, trong mỗi
trường học, dù là ở bất kỳ nơi nào.
Có hơn 1,500 trường công lập ở Victoria, mỗi nơi đều có những chương trình học tập được cá nhân
hóa để phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng học sinh.
Tính ưu việt của lớp học được thể hiện rõ qua khả năng lãnh đạo của học sinh tại các trường phổ
thông Victoria.
Mô hình phát triển khả năng lãnh đạo của Victoria rất tiên tiến và là mô hình mẫu của việc phát triển
khả năng lãnh đạo trong hệ thống trường phổ thông.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC
BANG VICTORIA
Cấu trúc độc đáo
Bốn nền tảng tạo sự khác biệt cho giáo dục bang Victoria:

Giáo viên
truyền cảm hứng học tập cho mỗi cá nhân, dung hòa sự khác
biệt, phát triển cá nhân và tính sáng tạo, để giúp mỗi học sinh
phát huy tốt nhất và đạt thành tích nổi trội.

Môi trường
mở ra những cánh cửa học tập đầy thú vị và phương pháp học tập
tương tác, bằng việc áp dụng các ý tưởng sáng tạo và công nghệ
mới, cùng với những ngôi trường và phòng học được kiến trúc ưu
việt phục vụ chuyên cho mục đích học tập.

Chương trình
học tập toàn diện thông qua phương pháp giảng dạy tiên tiến,
cho học sinh những lựa chọn học tập phong phú và nhiều định
hướng tương lai.

Bằng cấp
được công nhận toàn cầu, bao gồm bằng tú tài VCE và nhiều bằng
cấp nghề khác.

Bang Victoria tiên phong trong
giáo dục
•

Nổi tiếng với truyền thống giáo dục
tuyệt vời

•

Quê hương của các trường đại học hàng
đầu của Úc

•

Đảm bảo việc làm và đường vào đại học

•

Dịch vụ hỗ trợ học sinh tuyệt vời, được
pháp luật bảo hộ

•

Năng động, sôi nổi và giáo dục chất
lượng cao

•

Các bằng cấp được thế giới công nhận

Kỷ lục VCE xuất sắc
Mỗi năm, có khoảng 1,000 học sinh quốc tế
hoàn thành xuất sắc bằng tú tài VCE. Nhiều
học sinh đạt được kết quả học tập ưu tú, mở
đường cho sự nghiệp được trọng vọng và
nhiều cơ hội học tập cao hơn. Trong số hơn
50,000 học sinh tham gia VCE hằng năm, học
sinh quốc tế của bang Victoria luôn đạt được
kết quả cao. Thực tế, trường phổ thông công
lập bang Victoria có số lượng học sinh được
vào học đại học đông nhất trong toàn hệ
thống giáo dục của Úc.

Hiệu suất giáo dục cao
Bang Victoria có tiêu chuẩn văn học và toán
học tuyệt vời, làm nên một số lượng tiêu
chuẩn quốc gia cao nhất về giáo trình so với
bất kỳ tiểu bang nào khác.
Năm 2021, kết quả Chương trình Đánh giá
Quốc gia về kỹ năng Đọc viết và Toán học cho
thấy học sinh lớp 3, 5 và 7 ở Bang Victoria đạt
kết quả cao hơn so với mức trung bình của Úc
ở môn đọc, viết, chính tả, ngữ pháp và phép
chấm câu và toán học.

Thành công của học sinh quốc tế
Học sinh quốc tế ở bang Victoria nỗ lực cao
vì giáo viên truyền cho các em sự tự tin để
học sinh phấn đấu luôn tiến bộ hơn trong
học tập. Nguồn cảm hứng và sự hướng dẫn
đó đã khiến cho gần 98% học sinh của các
trường bang Victoria hoàn thành xuất sắc
VCE trong 2019.

Môi trường học tập sôi động
Môi trường giáo dục Victoria khéo léo pha
trộn phương pháp giảng dạy truyền thống với
những chương trình học năng động và cơ sở
vật chất tốt nhất.
Tất cả các học sinh đều có thể thăng hoa. Sự
hỗ trợ và động viên thường xuyên sẽ giúp
học sinh vượt lên chính mình để đạt được
sự hoàn hảo.
Việc phát triển học vấn và nhân cách được
nuôi dưỡng trong một môi trường thú vị và
hợp tác, thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt
động học tập khác nhau và từ đó bộc lộ hết
khả năng của học sinh.

Công nghệ ưu tú
Ngày nay, phòng học ở bang Victoria được
trang bị những thiết bị học tập tương tác của
thời đại công nghệ mới. Một môi trường học
tập được xây dựng đúng mục đích sẽ phục vụ
sự tự do và linh hoạt trong học tập, hỗ trợ
bằng các công cụ và phương tiện học tập
online và truyền thông không dây.

Bang Victoria – Trung tâm
giáo dục
Phát triển được Victoria thành một Tiểu Bang
Giáo dục đồng nghĩa với việc luôn đặt giáo
dục làm tâm điểm trong mọi kế hoạch hành
động, và cung cấp một nền giáo dục ưu tú
cho mỗi học sinh tại từng trường học.
Trọng tâm của ngành giáo dục bang Victoria
chính là tập trung nâng cao hiệu quả học tập,
nghiên cứu của sinh viên, đặt ra các mục tiêu,
thử thách và tạo điều kiện tối đa để sinh viên
đạt được các mục tiêu đó.
Việc học tập tại bang Victoria trang bị cho
sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần có
để thành công trong một thế giới cạnh tranh
toàn cầu như hiện nay.
Lựa chọn bang Victoria sẽ giúp sinh viên quốc
tế đạt được giấc mơ du học và mở ra cánh
cửa sự nghiệp tương lai đầy hứa hẹn.

Dữ kiện giáo dục bang Victoria
Mỗi giáo viên trường
công của bang Victoria
đều được đào tạo và có
bằng ở cấp bậc đại học
Phương pháp giảng dạy
sáng tạo được dùng để
đáp ứng mọi nhu cầu
học tập của học sinh
Số học sinh lớp trung học
trung bình thấp – 21 (13
trong lớp EAL) và tỉ lệ
giáo viên/học sinh là 1:11.8
Trên 100 trường trung
học được cấp phép về
cung cấp chỗ ở và chăm
sóc phúc lợi cho học sinh
quốc tế

PHÁT TRIỂN VICTORIA THÀNH BANG GIÁO DỤC
ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC LUÔN ĐẶT GIÁO DỤC
LÀM TÂM ĐIỂM TRONG MỌI KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG, VÀ CUNG CẤP NỀN
GIÁO DỤC ƯU TÚ CHO MỖI HỌC SINH
TẠI TỪNG TRƯỜNG HỌC.

NGÀY NAY LỚP HỌC
TẠI BANG VICTORIA
ĐƯỢC TRANG BỊ NHỮNG
CÔNG CỤ HỌC TẬP
TƯƠNG TÁC CỦA
THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ MỚI.

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC VÀ
TRUNG HỌC CỦA BANG VICTORIA
DÀNH CHO HỌC SINH QUỐC TẾ
Chuẩn bị cho sự thành công –
Các trường và trung tâm dạy
Anh ngữ
Học sinh quốc tế của bang Victoria đạt trình
độ tiếng Anh cần thiết trong thời gian rất
ngắn. Kỹ năng này giúp các em tự tin học tập
tốt và mở ra cho các em cơ hội sống và làm
việc khắp thế giới.
Học chương trình Anh ngữ của một trường
công lập Victoria là cách học sinh rèn luyện
con đường thành công vào trung học. Các
giáo viên chuyên dạy tiếng Anh cho người
nói những thứ tiếng khác (Teaching English
to Speakers of Other Languages TESOL)
phát triển mạnh các kỹ năng Tiếng Anh cần
thiết để nhập học tại trường trung học ưu
tiên đối với các em.
Để cải thiện tính sẵn sàng đến trường và
chuẩn bị cho sự thành công trong học
thuật, các môn trung học chính khóa được
cung cấp song song với chương trình
học Tiếng Anh.
Kết hợp những trải nghiệm học Tiếng Anh và
học trung học tăng cường tính tự tin của học
sinh trong lĩnh vực xã hội, học thuật và
chuyên nghiệp.
Ở khắp Melbourne, 6 trung tâm Anh ngữ
được thành lập thuận tiện đi lại và gần các
trường học.
Có 40 trường phổ thông công lập Victoria có
chương trình Anh ngữ dạy tại trường.
•

Tất cả giáo viên có bằng giảng dạy
tiếng Anh

•

Trung bình học sinh chỉ cần học 2 tiểu kỳ
(từ 20-21 tuần) để tăng cường tiếng Anh

•

Học sinh có sử dụng tiếng Anh sẽ có thể
học ngắn hơn

•

Lớp học nhỏ với 2-12 học sinh giúp học
sinh được kèm cặp kỹ

•

Môn tiếng Anh được học song song với
chương trình chính khóa

•

Các trợ giảng quốc tế sẽ hỗ trợ thêm
bằng lớp phụ đạo và hướng dẫn

Chọn đúng trường

Tiếng Anh là Ngôn Ngữ Bổ Sung

Chọn đúng trường là một bước quan trọng.
Học sinh sẽ được tư vấn nhằm đảm bảo các
em chọn đúng trường có chất lượng đào tạo,
sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết để luôn vui
vẻ và thành công trong việc học. Tất cả các
trường được cấp phép đều được kiểm tra
nghiêm ngặt về dịch vụ chăm sóc an sinh,
dịch vụ chỗ ở, cũng như chất lượng đào tạo.

Nhiều trường công lập tại bang Victoria có
môn Tiếng Anh là Ngôn Ngữ Bổ Sung
(English as an Additional Language – EAL)
cho mọi cấp bậc lớp. Ngoài ra, trường còn có
thêm nhiều dịch vụ như hỗ trợ ngôn ngữ
nhằm mục đích hỗ trợ cho các học sinh có
ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.

Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy tại các trường tiểu
học công lập bang Victoria nhấn mạnh vào
kỹ năng đọc-viết, tính toán và giải quyết vấn
đề. Kỹ năng đọc-viết bao gồm khả năng hiểu,
nói và viết trong nhiều bối cảnh khác nhau
như nói và nghe, đánh vần, đọc và viết. Kỹ
năng tính toán là khả năng hiểu và áp dụng
các quy luật toán học.
Ngoài ra trong môi trường khuyến khích học
sinh khám phá thế giới xung quanh, các em
còn có cơ hội để phát triển các kỹ năng
trong lĩnh vực khoa học, thể thao, nghệ
thuật, công nghệ và xã hội. Các lớp học về
công nghệ thông tin và truyền thông cho các
em cơ hội sử dụng máy tính, máy ảnh kỹ
thuật số và một loạt các nguồn thông tin
trên mạng và phần mềm dưới sự hướng dẫn
của giáo viên.
Con em của quý vị có lúc sẽ học với cả lớp,
có lúc sẽ học theo nhóm cùng với các bạn
khác có phương thức học tập và trình độ học
vấn tương đương. Con quý vị cũng sẽ được
sự hướng dẫn riêng khi cần. Trong quá trình
phát triển, các em sẽ học cách học tập độc
lập và hợp tác trong những môi trường học
tập linh hoạt.

Chăm sóc
Mục tiêu của các giáo viên là tạo một môi
trường học tập sinh động và lành mạnh, nơi
mà các em học sinh luôn được đánh giá cao,
biểu dương và khuyến khích.
Các học sinh tiểu học phải ở cùng với một
cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trong
suốt khóa tiểu học của em. Học sinh trung
học có quyền lựa chọn các loại nhà ở khác.

Học bạ
Các học bạ được dùng tại tất cả các trường
công lập bang Victoria để báo cáo thành tích
học tập của các em từ Lớp mẫu giáo đến Lớp
10. Học bạ thường được cung cấp cho các
bậc phụ huynh vào tháng Sáu và tháng Mười
Hai mỗi năm. Những lời viết nhận xét rõ ràng
của giáo viên sẽ cho quý vị biết kiến thức và
khả năng của con em. Đồng thời, những lời
nhận xét cũng chỉ ra các lĩnh vực mà các em
cần thêm sự giúp đỡ hoặc có thể cải thiện.
Học bạ sẽ mô tả chi tiết những gì nhà trường
sẽ làm để hỗ trợ các em và cũng có thể gợi ý
những gì quý vị có thể làm ở nhà để giúp
con mình.

Các buổi họp phụ huynh
Những buổi họp phụ huynh là cơ hội cho
quý vị gặp gỡ các giáo viên của con em
mình. Bằng cách đặt những câu hỏi và thu
thập thông tin một cách chi tiết hơn dựa vào
thông tin trong học bạ, quý vị có cơ hội hiểu
sâu hơn việc học hành của con em và như
vậy có thể hỗ trợ các em khi cần thiết.

CHƯƠNG TRÌNH
ANH NGỮ CỦA
TRƯỜNG CÔNG LẬP
VICTORIA LÀ CÁCH
HỌC SINH RÈN LUYỆN
CON ĐƯỜNG THÀNH
CÔNG VÀO TRUNG HỌC.

HÌNH DUNG BẢN THÂN VỚI
CON ĐƯỜNG HỌC TẬP DẪN ĐẾN
TOP 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TỐT NHẤT THẾ GIỚI
KHI HỌC TẠI BANG VICTORIA, BẠN SẼ ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG CHO CON ĐƯỜNG HỌC TẬP
VỚI CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC BANG VICTORIA (VICTORIAN
CERTIFICATE OF EDUCATION – VCE) – MỘT NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO TƯƠNG LAI
THÀNH CÔNG.
Victoria cung cấp một lối đi suôn sẻ cho học sinh quốc tế cho mỗi giai đoạn của con đường học vấn.
Chọn một trong các trường đại học nổi tiếng trên thế giới của chúng tôi hay tiếp tục theo học chương
trình cao đẳng nghề. Cách tổ chức hệ thống giáo dục bang được đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự
liên thông giữa các bậc học.
Sự phong phú, đa dạng và linh động của chương trình giảng dạy ở Victoria sẽ giúp bạn chuẩn bị một
tương lai thành công. Chương trình giảng dạy của chúng tôi dựa vào cơ sở cung cấp nhiều chọn lựa và
không bắt buộc phải học tất cả các môn.
Dù bạn chọn con đường nào sau trung học thì chương trình giảng dạy của chúng tôi cũng sẽ giúp bạn
thành công.
Chương trình giảng dạy bao quát và linh động này khuyến khích bạn:
•

phát triển tư duy độc lập

•

tăng cường kỹ năng sống

•

suy nghĩ và chuẩn bị cho tương lai

•

đối mặt với tương lai đầy tự tin.

Các giáo viên của chúng tôi áp dụng chương trình giảng dạy trong lớp qua những phương pháp phù
hợp cho nhiều lối học tập khác nhau.

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP PHỔ
THÔNG TRUNG HỌC BANG
VICTORIA (VCE)
VCE – Bằng cấp được công nhận
trên toàn thế giới
Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học
của bang Victoria (VCE) là bằng trung học
phổ thông tạo điều kiện cho học sinh quốc
tế có được một quan điểm mang tính toàn
cầu, một chương trình giáo dục được công
nhận trên khắp thế giới và mở ra cánh cửa
đến các trường đại học ở Úc và trên toàn
cầu. Với sự đa dạng, phong phú của các môn
học định hướng cho bậc đại học trong tương
lai, VCE cho phép các học sinh tự định hướng
con đường học tập và hỗ trợ cho những mục
tiêu giáo dục của riêng mình trong tương lai.

Môn học đa dạng, phong phú

Điều kiện tiên quyết

Một chương trình giảng dạy đa dạng và linh
động – một lợi điểm riêng biệt của hệ thống
giáo dục bang Victoria là các lựa chọn môn
học phong phú và sống động. Học sinh VCE
có thể lựa chọn hơn 90 môn học, trong 9
lĩnh vực giáo dục trọng yếu, bao gồm cả
Ngôn Ngữ (ngoài tiếng Anh) để có thể linh
hoạt trong việc đạt được những mục tiêu
giáo dục cao hơn hoặc những mục tiêu nghề
nghiệp sau này. Những lĩnh vực giáo dục
bao gồm:

Để ghi danh vào chương trình VCE, học sinh
quốc tế phải hoàn thành Lớp 10 hoặc bậc học
tương đương, và tối thiểu phải đạt được điểm
60% cho tất cả các môn học chính trong 2
năm học trước đó. Thêm vào đó, học sinh
cũng phải thỏa mãn những yêu cầu tối thiểu
về trình độ tiếng Anh hoặc phải hoàn thành
20 tuần học tiếng Anh chuyên sâu. Để biết
thêm thông tin về những yêu cầu về trình độ
tiếng Anh, vui lòng xem trang 28.

•

Tiếng Anh

•

Ngôn ngữ (ngoài tiếng Anh)

Những lợi ích của VCE

•

Toán học

VCE cung cấp cho học sinh quốc tế những
lựa chọn linh hoạt trong việc học và một số
những lợi ích trọng yếu bao gồm:

•

Khoa học

•

Kinh doanh học

•

Nhân văn

•

Nghệ thuật

•

Công nghệ

•

Sức khỏe và giáo dục thể chất.

1. Con đường đến với những trường đại học
danh tiếng hàng đầu của Melbourne, Úc
và các trường đại học khác trên toàn thế
giới
2. Một chương trình giáo dục phù hợp cho
từng cá nhân
3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh
và hỗ trợ đặc biệt cho học sinh quốc tế
4. Hơn 90 môn học để học sinh lựa chọn
5. Công nhận kết quả học trước đây.

Ngoài ra, còn có rất nhiều những môn học
giáo dục và đào tạo tay nghề (VET) cũng
được giảng dạy như một phần của VCE. Để
xem danh sách đầy đủ của tất cả các môn
được giảng dạy, vui lòng truy cập trang web
của Tổ Chức Giảng Dạy và Đánh Giá Giáo
Dục Bang Victoria tại
www.vcaa.vic.edu.au/vce/studies/index.html

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

Lớp 11

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 12

Anh Văn / EAL 1-2

Anh Văn / EAL 3-4

Anh Văn / EAL 1-2

Anh Văn / EAL 3-4

Anh Văn / EAL 1-2

Anh Văn / EAL 3-4

Toán Pháp 1-2

Toán Pháp 3-4

Toán Pháp 1-2

Toán Pháp 3-4

Toán Pháp 1-2

Toán Pháp 3-4

Công Nghệ
Thông Tin hoặc
Luật Pháp Học 1-2

Công Nghệ
Thông Tin hoặc
Luật Pháp Học 3-4

Toán Phổ thông
hoặc
Toán chuyên 1-2

Toán Cao cấp
hoặc
Toán chuyên 3-4

Lý 1-2

Lý 3-4

Kế Toán hoặc
Kinh tế 1-2

Kế Toán hoặc
Kinh tế 3-4

Hóa học 1-2

Hóa học 3-4

Hóa học 1-2

Hóa học 3-4

Quản Trị Kinh
Doanh hoặc
Thiết kế đồ họa
1-2

Quản Trị Kinh
Doanh hoặc
Thiết kế đồ họa
3-4

Sinh học hoặc
Tâm lý học 1-2

Sinh học hoặc
Tâm lý học 3-4

Toán chuyên hoặc
Địa lý 1-2

Toán chuyên hoặc
Địa lý 3-4

Học tập hướng tới VCE
Mỗi môn học VCE bao gồm hai phần. Ví dụ,
môn Toán Pháp 1-2 bao gồm Phần 1 và
Phần 2. Học sinh cần phải hoàn thành tổng
cộng 16 học phần (8 môn học) để có thể
hoàn thành chương trình VCE.
Thêm vào đó, để được cấp bằng VCE, học
sinh cũng phải hoàn thành đạt yêu cầu một
môn học bắt buộc là Tiếng Anh hoặc Tiếng
Anh ngôn ngữ bổ sung (EAL). Học sinh quốc
tế có thể tự lựa chọn tất cả những môn học
khác tùy thuộc vào kế hoạch định hướng bậc
đại học trong tương lai, các thế mạnh học
thuật và các lĩnh vực yêu thích của riêng
từng cá nhân. Xem một vài ví dụ phổ biến
trong trang kế tiếp:

Ví dụ 3:

Các học phần tự chọn Các học phần tự chọn
khác phù hợp cho các khác phù hợp cho các
điều kiện tiên quyết
điều kiện tiên quyết
của đại học hay các
của đại học hay các
mục tiêu nghề nghiệp mục tiêu nghề nghiệp

Thành công hoàn thành một kế
hoạch học chương trình VCE như
trên có thể dẫn đến các khóa đại
học như:
• Kế toán
• Thương mại
• Kiến trúc
• Nghiên cứu
toàn cầu
• Nghệ thuật
• Hành nghề
• Tài chính và
luật
Ngân hàng
• Marketing
• Kinh doanh

Các học phần tự chọn Các học phần tự chọn
khác phù hợp cho các khác phù hợp cho các
điều kiện tiên quyết
điều kiện tiên quyết
của đại học hay các
của đại học hay các
mục tiêu nghề nghiệp mục tiêu nghề nghiệp

Các học phần tự chọn Các học phần tự chọn
khác phù hợp cho các khác phù hợp cho các
điều kiện tiên quyết
điều kiện tiên quyết
của đại học hay các
của đại học hay các
mục tiêu nghề nghiệp mục tiêu nghề nghiệp

Thành công hoàn thành một kế
hoạch học chương trình VCE như
trên có thể dẫn đến các khóa đại
học như:

Thành công hoàn thành một kế
hoạch học chương trình VCE như
trên có thể dẫn đến các khóa đại
học như:

•
•
•
•
•

•

Khoa học Nông nghiệp

•

Hóa học

•

Kỹ sư

•

Khoa học Môi trường

Điều dưỡng/Hộ sinh
Y và Giải phẫu
Vật lý trị liệu
Y tế bàn chân
Tâm lý

Vui lòng lưu ý từng trường đại học và ngành học khác nhau sẽ yêu cầu một số môn học điều kiện và những yêu cầu nhập học tối thiểu nhất
định. Điều phối viên học sinh quốc tế và chuyên viên tư vấn nghề nghiệp của mỗi trường sẽ có thể hướng dẫn các học sinh quốc tế trong việc
lựa chọn những môn học VCE phù hợp nhất để hỗ trợ cho việc nhập học đại học sau này.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
ĐA DẠNG VÀ LINH ĐỘNG –
MỘT ƯU ĐIỂM RIÊNG BIỆT
CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC
BANG VICTORIA LÀ CÁC
LỰA CHỌN MÔN HỌC
PHONG PHÚ VÀ SỐNG ĐỘNG.

CON ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI
THÀNH CÔNG
Công nhận kết quả học tập
trước đây – RPL
Việc học tập VCE đem lại cho học sinh quốc
tế một sự khác biệt độc đáo.Hầu hết học
sinh hoàn thành chương trình VCE trong
khoảng hơn hai năm. Tuy nhiên, kết quả học
tập trước đó và khả năng tiếng Anh cho
phép học sinh đẩy nhanh tiến độ học tập
của mình.
Các trường công lập chính phủ bang Victoria
có thể cho phép học sinh tham gia vào một
chương trình học linh hoạt được thiết kế dựa
trên những kết quả học tập đã đạt được. Các
trường tư sẽ tự đánh giá và quyết định về độ
phù hợp của một học sinh trong việc tham
gia vào một chương trình học linh hoạt.
Trước khi cho phép học sinh ghi danh vào
một chương trình học VCE linh hoạt, các
trường sẽ cẩn thận đánh giá về:

Lớp 11
Học sinh quốc tế có năm chương trình học linh hoạt để lựa chọn khi bắt đầu chương trình học
VCE ở lớp 11.

Chương
trình học

Thời
gian

Bắt
đầu

Công nhận
kết quả
học tập
trước đây

Đạt điều
kiện
tiếng
Anh cần
thiết

Chương trình học tiếng Anh

20 tuần học
đồng thời
với chương
trình VCE

10 tuần
trước khi
bắt đầu lớp
11 10 tuần
học đồng
thời với
chương
trình VCE

20 tuần
trước
khi niên
học bắt
đầu

Cấp tốc

1 1⁄2 năm

Học kỳ 3

x

x

–

–

–

Bình thường

2 năm

Học kỳ 1

x

x

–

–

–

Học kỳ 1

x

x

x

–

–

Công nhận kết quả học tập trước đây

•

Các kỹ năng Tiếng Anh

Được hỗ trợ

2 năm

•

Khả năng thành công hoàn thành các bộ
môn VCE tối thiểu của học sinh

Tiếng
Anh 10

2 1⁄4 năm

x

x

–

x

–

•

Độ trưởng thành của học sinh

•

Những kết quả học tập trong quá khứ.

Tiếng
Anh 20

2 1⁄2 năm

x

x

–

–

x

Lớp 12
Trong những trường hợp hết sức đặc biệt, nhà trường có thể cho phép học sinh quốc tế ghi
danh học chương trình VCE ở Lớp 12. Sau đó thông thường học sinh sẽ theo một trong hai
hướng học linh động:
Chương
trình học

Thời gian

Bắt đầu

Công nhận kết
quả học tập
trước đây

Đạt điều
kiện tiếng
Anh cần
thiết

Đạt thành tích xuất
sắc

Tốt nghiệp

1 năm

Học kỳ 1

Được hỗ trợ

1 ½ năm

Học kỳ 1

x
x

Chương trình học
tiếng Anh
20 tuần trước khi bắt đầu
Lớp 12

x
x

–

“Là một học sinh quốc tế, tôi nghĩ rằng sức bật tinh thần có nghĩa là chịu đựng và vượt qua những thử thách khi xa nhà, thích
nghi với sự khác biệt về văn hóa và cải thiện kỹ năng giao tiếp.”

Tiếng Anh là Ngôn ngữ Phụ
1-2
Tiếng Pháp 1-2
Tiếng Nhật là Ngôn ngữ Mẹ đẻ
3-4
Phương pháp Toán học 1-2
Toán học Tổng quát 1-2
Kế toán 1-2

Các môn học
VCE Lớp 12:

+

Tiếng Anh là Ngôn ngữ Phụ
3-4
Tiếng Pháp 3-4
Phương pháp Toán học 3-4
Toán học Bổ sung 3-4
Kế toán 3-4

Tên Trường Đại
học và khóa học:

=

Trường Đại Học
Sydney
Cử nhân Thương
mại

Các hoạt động ngoại khóa
•

Bộ phận Lãnh đạo Học sinh (Nhân viên Liên lạc
Quốc tế, Giải thưởng Học sinh Quốc tế Trường
Trung học Brighton)

•

Tham gia vào Cộng đồng Nhà trường (Tuần lễ
Quốc tế, Tuần lễ Hòa bình, Lễ hội Trung thu)

•

Luyện tập Ngôn ngữ (Buổi Đàm thoại Tiếng
Pháp)

•

Hướng dẫn bạn cùng học

Xinyi (Cindy) Shi - Trung quốc
Giải thưởng Học tập Toàn cầu Bang Victoria – Giải thưởng đạt Kết quả Học tập Xuất sắc Lớp 11 năm 2021
“Trở thành đội trưởng gắn kết học sinh cho phép tôi khuyến khích các bạn cùng học tích cực hơn trong các hoạt động của
trường. Điều này đã giúp một số người bạn của tôi có thêm nhiều bạn bè địa phương và trở nên tự tin hơn.”
Các môn học
VCE Lớp 11:
Toán học Bổ sung 3-4
Phương pháp Toán học 1-2
Toán Chuyên 1-2
Hóa học 1-2
Tiếng Anh là Ngôn ngữ Phụ
1-2

Các môn học
VCE Lớp 12:

+

Phương pháp Toán học 3-4
Toán Chuyên
3-4
Tiếng Anh là
Ngôn ngữ Phụ 3-4
Vật lý 3-4

Tên Trường Đại
học và khóa học:

=

Đại Học
Melbourne,
Cử nhân Khoa học

Các hoạt động ngoại khóa
•

Bộ phận Lãnh đạo Học sinh (Đội trưởng Kết nối
Học sinh)

•

Gắn kết với Cộng đồng (Chuyến đi Tình nguyện
Fiji, Cúp thuộc trường Highvale)

•

Đội đồng ca (Các buổi Hòa nhạc Mùa đông và
Mùa xuân)

Quỳnh (Tina) Nguyễn – Việt nam
Giải thưởng Học tập Toàn cầu Bang Victoria – Giải thưởng Thành tựu Nghệ thuật (Nghệ thuật Thị giác) năm 2021
“Tôi sử dụng bất kỳ thứ gì mình có ở nhà làm chất liệu cho tác phẩm nghệ thuật của mình [trong thời gian phong tỏa] - tôi
thậm chí còn phải sáng tạo và giàu trí tưởng tượng hơn nữa!”

x

Để tìm hiểu thêm về thủ tục xin công nhận sự học tập trước đây, hãy liên lạc Victorian Curriculum
and Assessment Authority (Cơ quan Đặc trách Chương trình Giảng dạy và Thẩm định bang
Victoria) tại
www.vcaa.vic.edu.au/Pages/vce/vcerecognition/credit/apply.aspx
hoặc liên lạc Đơn vị Giáo dục Quốc tế bằng email
international@education.vic.gov.au

Masaya Shakano - Nhật
Giải thưởng Học tập Toàn cầu Bang Victoria – Giải thưởng Sức bật Tinh thần và Sáng kiến Lớp 12 năm 2021

Các môn học
VCE Lớp 11

•

Các trường có thể cho phép học sinh quốc
tế tham gia vào một trong bảy chương trình
học linh hoạt để có thể thành công hoàn
thành chương trình VCE.

Những câu chuyện thành công

Các môn học
VCE Lớp 11:
Kế toán 1-2
Hội họa 1-2
Quản trị Kinh doanh 1-2
Tiếng Anh là Ngôn ngữ Phụ
1-2
Phương pháp Toán học 1-2
Thiết kế Truyền thông Hình
ảnh 1-2
Tiếng Việt là Ngôn ngữ Mẹ
đẻ 3-4

+

Các môn học
VCE Lớp 12:

Tên Trường Đại
học và khóa học:

Kế toán 3-4
Hội họa 3-4
Tiếng Anh là
Ngôn ngữ Phụ
3-4
Phương pháp Toán học 3-4
Thiết kế Truyền thông Hình
ảnh 3-4

Trường Đại học
RMIT
Cử nhân Thiết kế
(Truyền thông Kỹ
thuật số)

=

Các hoạt động ngoại khóa

•

Đề cử Giải thưởng RED – Tôn trọng / Ưu tú từ
Điều phối viên Khối lớp 12

•

Tham gia các hoạt động của Trường (Ngày kỷ
niệm Đa Văn hóa, Chuyến tham quan hàng
năm của Học sinh Quốc tế)

HÌNH DUNG BẢN THÂN VỚI
CUỘC SỐNG
HỌC TẬP TUYỆT VỜI
NHÀ ĐÀO TẠO GIÁO DỤC ĐÁNG TIN CẬY - MỘT TRONG NHỮNG LÝ DO QUAN TRỌNG
NHẤT ĐỂ CHỌN TRƯỜNG CÔNG LẬP BANG VICTORIA LÀ SỰ CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ CHO
HỌC SINH QUỐC TẾ.
Bang Victoria là nhà giáo dục hàng đầu của nhà nước, nên đã đặt ra trách nhiệm rất cao đối với các tiêu
chuẩn dịch vụ chăm sóc học sinh và phúc lợi.
Sự hỗ trợ hết lòng cả về mặt cá nhân và học thuật giúp cho học sinh thành công. Ngay từ lúc học sinh mới
đến, các điều phối viên đặc biệt đã sẵn sàng để giúp các em hòa nhập vào cuộc sống học tập mới.
Chuẩn bị sẵn những thông tin cập nhật nhất, họ hướng dẫn học sinh làm quen với ngôi nhà mới và ngôi
trường mới.
Trường công lập bang Victoria được quản lý bởi các hệ thống và quy trình thể hiện sự trân trọng và chào
đón, nhằm khuyến khích học sinh quốc tế chủ động trong việc học.
Những môi trường hỗ trợ này được củng cố bởi chương trình phúc lợi cho học sinh vốn được kiểm soát
chặt chẽ, và cung cấp dịch vụ chỗ ở tại nhà người bản xứ (homestay) chất lượng cao.
Học sinh có mọi cơ hội để thành công.

HỖ TRỢ PHÚC LỢI
VÀ CHỖ Ở - TRƯỜNG TRUNG HỌC
Đội ngũ nhân viên thấu hiểu
nhu cầu của học sinh quốc tế

Tận tụy trong việc hỗ trợ học
sinh quốc tế

Trở thành một phần của cộng
đồng trường học

Đôi khi, kinh nghiệm và trực giác làm nên
mọi sự khác biệt. Trường công lập bang
Victoria đã giáo dục học sinh quốc tế hàng
thập kỷ.

Bởi vì học sinh quốc tế có những nhu cầu
đặc biệt, một điều phối viên học sinh quốc tế
được đặt tại mỗi trường. Với nhiều em, đây là
lần đầu tiên sống xa nhà. Do đó học sinh
luôn được hỗ trợ một cách nhiệt tình, chào
đón và giúp học sinh hòa nhập với cuộc sống
mới ở trường và đáp ứng được nhu cầu cá
nhân của các em, cho đến tận ngày cuối
cùng của các em còn ở trường.

Học sinh quốc tế được khuyến khích tham
gia vào cộng đồng trường học, nơi họ theo
học. Cùng với môi trường sống với gia đình
bản xứ là cách tốt nhất để giúp học sinh
hòa nhập vào nền văn hóa Úc và phát triển
khả năng học Anh ngữ.

Sự khác biệt thật của trường nằm ở khả
năng chăm sóc và thấu hiểu con người như:
•

Người lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng
hoặc Hiệu phó), chịu trách nhiệm trực
tiếp về an sinh của học sinh;

•

Các điều phối viên học sinh quốc tế luôn
sẵn sàng mọi lúc để hỗ trợ học sinh về
các vấn đề cá nhân, chỗ ở tại gia đình
bản xứ, hay các vấn đề ở trường;

•

Các nhân viên hỗ trợ biết nhiều văn hóa
và ngôn ngữ sẽ giúp đỡ về các vấn đề
văn hóa và ngôn ngữ;

•

Các giáo viên môn Tiếng Anh ngôn ngữ
bổ sung (English as an Additional
Language EAL) sẽ hỗ trợ và hướng dẫn
về Tiếng Anh;

•

Các chuyên viên tư vấn hướng nghiệp
giúp mỗi học sinh lập kế hoạch học tập
và làm việc tương lai;

•

Các điều phối viên của từng khóa học
phối hợp mật thiết với các giáo viên khác
để theo sát mọi học sinh trong khóa;

•

Các y tá được đào tạo chuyên nghiệp và
các nhà tư vấn luôn giữ bí mật sẽ giúp
chăm sóc học sinh về sức khỏe và phúc
lợi.

Điều phối viên học sinh quốc tế còn giữ liên
lạc với gia đình, phụ huynh, thông qua các
cuộc gọi định kỳ hay báo cáo học tập bằng
chính ngôn ngữ của gia đình.

Homestay: Ở với gia đình
bản xứ, trải nghiệm an toàn
và bổ ích
Trong lúc xa nhà, gia đình bản xứ sẽ giúp
học sinh cảm thấy ấm áp. Việc đến sống ở
một nơi xa lạ là đã đủ khó khăn. Không có
các quan hệ cá nhân, cộng đồng lẫn kỹ năng
ngôn ngữ cần thiết, các bạn trẻ sẽ càng thấy
khó hòa nhập. Gia đình bản xứ mang đến
những trải nghiệm sống đặc biệt giúp các
bạn trẻ đối diện với cuộc sống theo những
cách khác nhau.
Hòa nhập vào gia đình bản xứ, học sinh
nhanh chóng phát triển sự tự tin trong giao
tiếp tiếng Anh, trải nghiệm cuộc sống như ở
nhà mình và xây dựng nếp học tập thoải mái.
Là một thành viên năng động trong gia đình,
học sinh chia sẻ các hoạt động xã hội, thể
thao và văn hóa. Quan trọng hơn hết, gia
đình bản xứ cung cấp những hỗ trợ cần thiết
cho việc học thành công.
Gia đình bản xứ được đánh giá cẩn thận và
được quản lý nghiêm ngặt bởi điều phối viên
học sinh quốc tế. Chỉ những gia đình chủ
động hỗ trợ học sinh hòa nhập vào cuộc
sống và việc học ở Úc mới được tham gia
chương trình. Nhà trường sẽ tìm những gia
đình bản xứ phù hợp với yêu cầu chính xác
của học sinh, và thường xuyên đưa ra những
lời khuyên để giúp học sinh hòa nhập và
phát triển.

Vô số lễ hội quốc tế được lên kế hoạch suốt
năm học. Rất nhiều học sinh được dịp giới
thiệu văn hóa, truyền thống và cách sống
của nước mình đến trường học và cộng
đồng địa phương. Đây là nguồn gốc của
niềm tự hào của học sinh và những đóng
góp cho niềm tự hào này được đánh giá
rất cao.
Các sự kiện xã hội và trường học đều có sự
tham gia của các học sinh quốc tế. Tình bạn
thường được hình thành từ các hoạt động
xã hội, dã ngoại, ban nhạc hay dàn đồng ca,
các buổi cắm trại, câu lạc bộ thể thao và
nhiều nữa.
Các hoạt động và sự kiện ở trường bổ sung
thêm những trải nghiệm bổ ích và được các
học sinh hưởng ứng. Việc tham gia cân
bằng học tập và cuộc sống xã hội giúp học
sinh hội nhập, kết nối bạn bè và phát triển
tình bạn.

SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG
VỚI GIA ĐÌNH NGƯỜI BẢN XỨ
LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ GIÚP
HỌC SINH HÒA NHẬP VÀO
NỀN VĂN HÓA ÚC VÀ
PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG
TIẾNG ANH.

HÌNH DUNG MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG
CÔNG LẬP BANG VICTORIA
Một ngày tiêu biểu ở trường
Trường học Victoria mở từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h30 đến 3h30. Tất cả học sinh phải có mặt và điểm danh hàng ngày.
Học sinh tiểu học thường có lớp học và giáo viên riêng. Học sinh trung học thì có thời khóa biểu linh hoạt hơn, các em di chuyển giữa các lớp
và các cơ sở vật chất chuyên biệt, hoặc ra ngoài trời khi có tiết học tương tác.
Vào các giờ nghỉ trong ngày, học sinh có thể dành thời gian cho bạn bè, đến thư viện hoặc tham gia hoạt động thể thao buổi trưa.
Học sinh có bài tập về nhà tùy theo trình độ học lực. Việc hoàn tất bài tập về nhà là một phần được mong đợi trong việc đánh giá học sinh
thường kỳ và báo cáo về gia đình.

Một ngày ở trường tiểu học
8g30
8g50 - 11g
11g - 11g30

Lớp học bắt đầu
Hoạt động trong lớp
Nghỉ giải lao - giáo viên giám sát

Một ngày ở trường trung học
8g30

Lớp học bắt đầu

8g30 - 9g5

Tiết học 1

9g25 - 10g15

Tiết học 2

10g15 - 10g45

Nghỉ giải lao

Hoạt động trong lớp

10g45 - 11g35

Tiết học 3

1g30 to 1g45

Ăn trưa - giáo viên giám sát

11g35 - 12g20

Tiết học 4

1g45 to 2g30

Giờ chơi

11g30 to 1g30

2g30 to 3g20
3g20
		

Hoạt động trong lớp
Phụ đạo / Tan học

12g20 - 1g20

Giờ trưa

1g20 - 2g10

Tiết học 5

2g10 - 3g

Tiết học 6

3g

Phụ đạo / Tan học

HÌNH DUNG BẢN THÂN VỚI
NHIỀU LỰA CHỌN
TRƯỜNG HỌC
LỰA CHỌN TRONG SỐ 300 TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN
KHẮP BANG VICTORIA
Bang Victoria chào đón học sinh quốc tế đến từ 80 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới.
Các trường công lập của bang nhận học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12.
Các trường công lập dạy học sinh nam và nữ hướng đến sự phát triển tính cánh và tư duy lạc quan.
Học sinh quốc tế vào học ở các trường công lập bang Victoria phải có độ tuổi phù hợp và đạt yêu
cầu tối thiểu về điểm học lực.
Thị thực của học sinh được cấp bởi Bộ Nội Vụ (Department of Home Affairs – DHA), cho phép học sinh
được sống tại Victoria trong suốt thời gian học.
Việc xin nhập học ở Victoria rất đơn giản, có thể thông qua các công ty tư vấn du học hoặc nộp
trực tuyến trên trang www.study.vic.gov.au.
Học sinh sẽ nộp đơn khác nhau tùy theo quốc tịch. Hãy đọc bản hướng dẫn đơn giản cụ thể sau đây ở
trang tiếp theo hoặc xem trang mạng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
GHI DANH
Yêu cầu tiếng Anh
Sở Giáo Dục không yêu cầu tiếng Anh đầu
vào cho học sinh từ lớp lá đến lớp 6 tại hệ
thống trường công của bang Victoria.
Học sinh trung học phải có một nền tảng
tiếng Anh nhất định trước khi bắt đầu khóa
học.

Yêu cầu học thuật

Yêu cầu về chỗ ở và phúc lợi

Học sinh phải đạt trung bình tối thiểu 60%
từng môn học chính trong vòng hai năm
qua. Một số trường có thể có yêu cầu thêm
về khả năng học tập. Xin vui lòng liên hệ
international@edumail.vic.gov.au để biết
thêm thông tin.

Có bốn lựa chọn chỗ ở cho học sinh quốc tế:

Yêu cầu về tuổi và học vấn

Để chứng minh trình độ tiếng Anh đầu vào,
học sinh phải cung cấp một trong những
giấy tờ chứng nhận:

Tất cả học sinh phải có độ tuổi thích hợp cho
việc nhập học vào một khóa học, bất kể là
công dân của quốc gia nào.

•

Đã học chương trình hoàn toàn bằng
tiếng Anh trong 2 năm hoặc hơn; hoặc

•

Điểm IELTS tổng quát tối thiểu 5.5 đối
với đầu vào lớp 10 hoặc

Để được cấp visa cho việc học tại trường,
học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi
như sau:

•

Điểm IELTS tổng quát tối thiểu 6.0 đối
với đầu vào lớp 11

•

Đạt điểm AEAS tối thiểu 66; hoặc cao
hơn; hoặc

Học sinh
phải ít nhất
là 6 tuổi

vào thời điểm xin visa.

•

Đạt điểm TOEFL ibt tối thiểu 69 hoặc

Dưới 17
tuổi

•

Đạt điểm EIKEN mức 3 hoặc cao hơn
khi nhập học lớp 10,

Dưới 18
tuổi

nếu vào lớp 10

•

hoặc mức pre-2 hoặc cao hơn khi nhập
học lớp 11.

Dưới 19
tuổi

nếu vào lớp 11

Dưới 20
tuổi

nếu vào lớp 12

Nếu học sinh không có bằng chứng về trình
độ tiếng Anh như trên, trước khi bắt đầu
chương trình chính tại một trường công của
bang Victoria, học sinh phải:
Hoàn tất chương trình tiếng Anh tại một
trường công của bang Victoria trước khi
nhập học khóa chính hoặc:
Hoàn tất chương trình tiếng Anh tại một
trường tư thục của bang Victoria
Khóa học tiếng Anh từ 20 - 21 tuần (2 kì học),
tùy vào thời điểm học sinh bắt đầu. Sau 2 kì
học tiếng Anh, nếu trình độ tiếng Anh của
học sinh không đạt yêu cầu để bắt đầu khóa
chính, học sinh có thể phải học thêm tiếng
Anh.

nếu vào lớp 9

Trước khi nộp đơn, học sinh cần phải kiểm
tra yêu cầu về độ tuổi trên trang web của Bộ
Nội Vụ (Department of Home Affairs – DHA)
www.homeaffairs.gov.au

Lựa chọn 1:

Sống với cha, mẹ, hoặc
người giám hộ

Lựa chọn 2:

Sống với thân nhân được
DHA chấp thuận

Lựa chọn 3:

nhà trọ do phụ huynh chỉ
định

Lựa chọn 4:

nhà trọ do trường sắp
xếp

Các qui định về an sinh sau đây được áp
dụng:
Tất cả học sinh dưới 13 tuổi phải ở với cha
hoặc mẹ, hoặc người giám hộ, hoặc thân
nhân do DHA chấp thuận (lựa chọn 1 hoặc 2).
Thông tin về cách xin phép DHA chấp thuận
vui lòng xem trang www.homeaffairs.gov.au
Học sinh tuổi 13 hoặc lớn hơn có thể chọn
bất kỳ loại chỗ ở nào trong 4 loại trên. Nhà trọ
do phụ huynh chỉ định hoặc nhà trọ do
trường sắp xếp phải được nhà trường chấp
thuận. Trước khi Thư Xác Nhận Chỗ Ở và Sắp
Xếp An Sinh (CAAW) được cấp, phí đăng ký
chỗ ở phải được đóng đủ.

BANG VICTORIA CHÀO
ĐÓN HỌC SINH QUỐC
TẾ ĐẾN TỪ 80 QUỐC
GIA KHÁC NHAU TRÊN
KHẮP THẾ GIỚI.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ

Lịch học

2022

2023

2024

2025

Học kỳ 1

28/01 – 8/04

27/01 - 6/04

29/01 - 28/03

28/01 - 4/04

Học kỳ 2

26/04 – 24/06

24/04 - 23/06

15/04 - 28/06

22/04 - 4/06

Học kỳ 3

11/07 – 16/09

10/07 - 15/09

15/07 - 20/09

21/07 - 19/09

Học kỳ 4

3/10 – 20/12

2/10 - 20/12

7/10 - 20/12

6/10 - 19/12

1

Vào trang web www.study.vic.gov.au hoặc liên hệ với văn phòng
chúng tôi để biết thêm thông tin tuyển sinh và học tập tại các
trường Công lập bang Victoria. Đọc các điều khoản, điều kiện và
quy định trên trang web www.study.vic.gov.au. Các văn phòng tư
vấn du học được chúng tôi công nhận cũng có thể giúp tư vấn quý
vị chọn trường và nộp hồ sơ ghi danh.

Học phí Năm 2022
Khóa học

Cấp lớp

Học phí cho một năm (AUD)

Mức phí chuẩn cho học sinh trả phí đủ
Tiểu học

Mẫu giáo - Lớp 6

$12,628

Trung Học Cơ Sở

Lớp 7 - Lớp 10

$16,769

Trung Học Phổ Thông

Lớp 11 - Lớp 12

$18,819

Trung Học Cơ Sở

Lớp 7 - Lớp 10

$22,755

Trung Học Phổ Thông

Lớp 11 - Lớp 12

$25,543

Các khoản phí khác
Mô tả

Phí (AUD)

Phí ghi danh

$302

Phí hỗ trợ khi mới đến

$178.20 *

7

Phí đặt chỗ ở

$319 *

Phí chuyển trường

$748

Phí thay đổi ghi danh nhập học

$302

Phí thay đổi ghi danh nhập học

để biết về phí OSHC hiện tại của Medibank hãy vào www.medibank.com.au

Vui lòng xem trang web www.study.vic.gov.au để nắm thông tin mới nhất. Học phí hàng năm và các khoản lệ phí có thể thay đổi từng năm.
Mức phí mới sẽ chỉ áp dụng cho học sinh mới hoặc học sinh đang học sang năm mới.

Thanh toán hoá đơn

Nộp hồ sơ ghi danh
Vui lòng thanh toán hoá đơn đúng thời hạn để giữ chỗ tại trường

Học sinh quốc tế muốn ghi danh học tại các trường Công lập bang
Victoria nên hoàn tất đơn ghi danh và nộp lại cùng với những giấy
tờ cần thiết cho Sở Giáo Dục và Đào Tạo.

1. Qua các văn phòng tư vấn du học được công nhận:
vào trang web www.study.vic.gov.au để xem danh sách các
văn phòng tư vấn du học được công nhận trên toàn thế giới.
2. Ghi danh trực tiếp trên mạng:
www.study.vic.gov.au
3. Qua email:
international@education.vic.gov.au

3

Nhận hoá đơn thanh toán

Sau khi gửi lại thỏa thuận bằng văn bản, quý vị sẽ nhận hoá đơn
thanh toán.

Công lập bang Victoria.
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Có ba cách để nộp đơn:

Trường Trung Học Nghệ Thuật Victoria

* bao gồm thuế GST.

2
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Thu thập thông tin, đọc các điều khoản,
điều kiện và quy định

Nhận email thông báo chúng tôi chấp
thuận hồ sơ ghi danh

Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ ghi danh để quyết định xem học sinh
có thoả điều kiện nhập học tại các trường công lập bang Victoria
hay không. Chúng tôi không thể xem xét hồ sơ ghi danh nếu quý
vị không nộp đầy đủ giấy tờ cần thiết. Để tránh chậm trễ, đơn ghi
danh phải có chữ ký và nộp đầy đủ giấy tờ cần thiết. Học sinh sẽ
nhận email thông báo chúng tôi chấp thuận hồ sơ ghi danh hoặc
chúng tôi cần thêm thông tin để xem xét hồ sơ.

Nhận thư xác nhận nhập học

Sau khi chấp nhận thư nhập học và thanh toán hoá đơn, quý vị sẽ
nhận:
•

Thư xác nhận nhập học (COE)

•

Thư xác nhận hỗ trợ phúc lợi và chỗ ở (CAAW) (nếu được áp
dụng)

•

Tài liệu hướng dẫn trước khi lên đường.
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Nộp hồ sơ xin visa

Học sinh xin visa du học phải nộp hồ sơ cho Bộ Nội Vụ
(Department of Home Affairs – DHA). Vào trang web www.
homeaffairs.gov.au để biết thêm thông tin nộp visa và yêu cầu về
visa.

Lập kế hoạch ngân sách
Để giúp học sinh và gia đình lập ngân sách, chúng tôi cung cấp các thông tin tham khảo về phí sinh hoạt như sau. Đây là chi phí ước tính, có
thể thay đổi tùy theo từng hoàn cảnh cá nhân và nếp sống.
Mục

Mô tả

Học phí

Trung Học Phổ Thông

Sống với gia đình bản xứ
thuê

Chỗ ở hàng tuần gồm 3 bữa ăn mỗi ngày (khoảng $200 - $370 mỗi tuần)

Giáo trình

Tài liệu đọc và sách bài tập

Thiết bị điện tử

Máy tính xách tay hoặc các thiết bị thông minh khác

$2.500

Đồng phục

Áo len, áo đầm, quần tây, áo sơ mi, giày v.v.

$1.500

Lệ phí thi

Áp dụng cho lớp 11 và 12

Cắm trại

Nếu có

Phương tiện di chuyển

Xe lửa, xe buýt và/hoặc xe điện

Chi phí cá nhân

Ăn uống bên ngoài, vé xem phim, tạp chí, vé tham gia giải trí ...

Dịch vụ điện thoại

Điện thoại, thẻ điện thoại ...

TỔNG CỘNG

Chi phí ước tính hằng năm (AUD)
$18,819
$10.400 - $19.240
$700

$222 - $458
$450
$760 - $905
$4.000 - $7.000
$500 - $1.000

$39,851 - $52,572
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Nhận thư nhập học và thỏa thuận bằng
văn bản

Học sinh thoả điều kiện nhập học sẽ nhận thư mời nhập học và
thỏa thuận bằng văn bản.
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Ký thỏa thuận bằng văn bản

Gửi lại thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký ba mẹ hoặc người dám
hộ (và học sinh nếu 18 tuổi hoặc hơn) đúng thời hạn.
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Chi tiết chuyến bay đến

Học sinh ở trọ nhà người bản xứ phải cung cấp chi tiết chuyến bay
cho Sở Giáo Dục và Đào Tạo chậm nhất là 2 tuần trước ngày bắt
đầu hỗ trợ phúc lợi và chỗ ở ghi trên CAAW. Quý vị sẽ nhận thông
tin về gia đình bản xứ cung cấp chỗ trọ.

HÌNH DUNG
BẢN THÂN NHẬP HỌC
TẠI MỘT TRƯỜNG CÔNG
LẬP VICTORIA
VÀO TRANG WEB WWW.STUDY.VIC.GOV.AU ĐỂ
XEM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN GHI DANH
HOẶC LIÊN LẠC VỚI CÁC VĂN PHÒNG TƯ VẤN
DU HỌC ĐỊA PHƯƠNG.
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