Chương Trình Họ c Sinh Quốc tế tại Trườ ng Trung Họ c South Oakleigh
Trườ ng Trung Họ c South Oakleigh điều hà nh một Chương Trình Họ c Sinh Quốc Tế thành công
và được công nhận đáp ứ ng đúng nhu cầu của một thị trường sôi động nhiều thay đổi.
Nhà trườ ng cố đà o tạo một môi trường hỗ trợ và kích thích cho việc họ c tập với một chương
trình họ c toàn diện nhằm trang bị họ c sinh đượ c tiếp tụ c thành công trong việc giáo dục, công
tác và cuộc sống trong một thế giới tương lai đang thay đổi nhanh chóng.
Họ c sinh quốc tế của trườ ng luôn hoàn tất mộ t cách thành công Chứ ng Chı ̉ VCE và tiếp tụ c theo
đuổi nền giáo dục đại học, bao gồm các ngà nh Thương Mại, Khoa Học, Kỹ Thuật và Thiết Kế tại
các trường đại học và kỹ thuật cao đẳng.

Chúng tôi tự hào cung cấp:






Hệ thống gia đı̀nh cư trú an toà n cho họ c sinh quốc tế dướ i sự theo dỏi giám sát chặt chẽ
của nhà trường
Chương trình Anh Văn EAL, tư vấn và hướng dẫn nghề nghiệp, chương trình nâng cao kỹ
̉ họ c sinh mớ i
năng học tập, lớ p hướ ng dẫn bà i là m sau giờ học, chương trı̀nh hướ ng dân
nhằm đảm bảo họ c sinh quốc tế một quá trình họ c tập thoải mái tại trườ ng
Bang giáo chứ c kiến thức uyên thâm đầy nhiệt tı̀nh sẵn sàng hỗ trợ họ c sinh trong việc đạt
được thành quả họ c tập tối ưu
Trợ Lý chương trình họ c sinh quốc tế chuyên nghiệp giúp đỡ và dạy kèm riêng biệt

Chương trıǹ h họ c tập của họ c sinh:
Họ c sinh đã đăng ký nhập họ c với nhà trườ ng nhưng chưa hoà n thà nh kỳ thi IELTS phải tham
dự một khóa họ c Anh văn tại mộ t Trung tâm Anh ngữ để trao dồi thêm Anh ngữ chuyên sâu với
trọng tâm chính nhằm chuẩn bị họ vào các lớp học chính thống. Chủ nhiệm và Trợ Lý Họ c Sinh
Quốc Tế của Trườ ng sẽ hỗ trợ họ c sinh theo họ c tại Trung tâm Anh ngữ là một phần của quá
trình chuyển tiếp và o trường học của chúng tôi.
Học sinh có cơ hội theo học tập hơn 25 môn họ c VCE, điều này có thể bao gồm các buổi sáng
thứ bảy họ c tập ngôn ngữ riêng của mı̀nh tại VSL (Victorian School of Languages – Trườ ng Dạy
Ngôn Ngữ Victoria), các nghiên cứu mức độ đại học cũng như các nghiên cứu định hướng kỹ
thuật. Các Lớ p 11 và 12 thường nhỏ vớ i trung bình 22 học sinh mỗi lớp. Lớp EAL thường ít hơn
20 học sinh. Học sinh được hỗ trợ rộng rãi trong việc lựa chọn một chương trình VCE thích hợp.

Trườ ng giúp đỡ họ c sinh bằng cách nà o?
Chúng tôi tự hào về chính sách cở i mở của trườ ng trong việc hỗ trợ họ c sinh khuyến khích họ
tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần:

Ban Quốc Tế của Trườ ng bao gồm Chủ nhiệm và Trợ lý Họ c Sinh Quốc Tế, hai vi ̣ Trợ giáo Đa văn
hóa và các giáo viên EAL. Họ c sinh cũng được sự hỗ trợ của các vi ̣ Trưởng Khu, giáo viên chı ̉
́ nghề nghiệp , Ban Phúc Lợ i và các Lãnh đạo Trường.
đạo, Chủ nhiệm Tư vân

Lớ p hướ ng dẫn bà i là m sau giờ họ c, Thứ hai và Thứ năm
Trườ ng Trung Họ c South Oakleigh tổ chứ c nhữ ng lớ p hướ ng dẫn bà i là m sau giờ học miễn phı ́
đặc biệt cho họ c sinh quốc tế. Những lớ p nà y sẽ điều hà nh từ 3.30 – 4.30 chiều và o Thứ hai và
Thứ năm hà ng tuần và có tı ́nh chât́ bắt buộc đối với tất cả họ c sinh quốc tế. Lớ p tập trung và o
việc trao dồi thêm về Anh ngữ ; cũ ng như nhữ ng khía cạnh khác trong việc học tại trường. Họ c
sinh sẽ đượ c cho thêm bà i là m nhằm tăng cườ ng Anh Văn trong tât̉ cả lãnh vự c bao gồm Đọ c,
Viết, Nói và Nghe. Học sinh sẽ được khuyến khích tham dự vào các hoạt động giao tiếp, tìm
kiếm sự trợ giúp thường xuyên và dự thảo các bà i viết. Giáo viên tiếng Anh và Trợ lý đủ tư cách
sẽ điều hà nh nhữ ng buổi họ c nà y.
Trợ Lý Họ c sinh Quốc Tế của Trườ ng sẽ có mặt trong mộ t số lớ p thâm niên để giúp đỡ họ c sinh
riêng biệt tại lớ p.
Nhà trườ ng khuyến khı ́c họ c sinh tham dự và o các chương trı̀nh rè n luyện lãnh đạo, vớ i trọ ng
tâm nâng cao khả năng lãnh đạo của bậc lãnh đạo trong Thế Kỷ 21 nà y.

Cơ sở xuất sắc tại Trườ ng Trung Họ c South Oakleigh bao gồm:









Đi ̣a điểm tốt vớ i phương tiện giao thông công cộng thuận tiện và đều đặn
Trườ ng sở trong mộ t khu dân cư yên ti ̣nh gần sân golf và các cơ sở thể thao
Lớp học Anh ngữ EAL chuyên biệt
Chương trình VCE gia tốc từ Lớ p 10
Lớ p hướ ng dẫn bà i là m sau giờ học
Chương trình âm nhạc và sân khấu, chương trình nhạc cụ, buổi trı̀nh diễn ca nhạc hàng năm
Trung tâm truyền hình, truyền thông liên hệ chương trình giảng dạy toà n trườ ng
Tham dự và o các lớ p khoa họ c cao đẳng tại trườ ng Đại Họ c Melbourne và Monash

Trườ ng cung cấp nhiều hơn chỉ là một chương trình học tập
Mục đích của chúng tôi là dành cho tất cả học sinh khi ra khỏi nhà trường không phải chı ̉ có
mộ t kết quả học tập. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng quan trọng
cần thiết cho cuộc sống bên ngoài trường học như: kỹ năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm, khả
năng phục hồi, kỹ năng tổ chức và sự đồng cảm, nhữ ng kỹ năng được tìm kiếm rộng rãi bởi các
trườ ng đại học và nhà tuyển dụng tương lai.
Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các hoạt động ngoà i khóa họ c, bao gồm: nhữ ng chuyến thăm
viếng nước ngoài – chuyến thăm viếng Trạm Không Gian NASA Hoa Kỳ, Chương trình công tác
tình nguyện Campuchia, các chuyến thăm viếng Nhật Bản và Hy Lạp và các chuyến thăm viếng

địa phương trong nướ c; một loạt các môn thể thao cũng như các chương trình đặc biệt và cuộc
thi. Sau đây là một số ví dụ về các cuộc thi bậc quốc gia ‐Toán, Khoa học, Anh văn và Địa lý.
́ nhữ ng chương trình khác như : Câu lạc bộ Cờ Vua, Câu lạc bộ xây dựng
Chúng tôi cò n cung câp
(in 3D), mã số, đóng ki ̣ch, hợp xướng, chương trình lãnh đạo họ c sinh, Câu lạc bộ âm nhạc, mỗi
hai tuần dự buổi thảo luận Vật lý tại Đại học Melbourne.

Phương thứ c ghi danh:
Xin liên lạc Bang Giáo dục Quốc tế của Bộ Giáo dục Tiểu Bang Victoria, Úc tại mạng chı ̉
www.study.vic.gov.au để đượ c thêm tin tứ c về cách xin nhập học trên mạng, tuyển chọ n
Trườ ng Trung Họ c South Oakleigh là trườ ng ưu tiên.
Muốn tı̀m hiểu thêm về Chương trình Họ c Sinh Quốc tế của Trườ ng, xin vui lòng liên hệ
Hiệu Trưở ng
Bà Helen Koziaris
South Oakleigh College
Bakers Road, Oakleigh South, VIC 3167 Australia
Điệ n Thoại: (613) 9579 2322
Fax:
(613) 9579 2946
Email: koziaris.helen.h@edumail.vic.gov.au
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