
 

Chương Trình Học Sinh Quốc tế tại Trường Trung Học South Oakleigh 

 

Trường Trung Học South Oakleigh điều hành một Chương Trình Học Sinh Quốc Tế thành công và 

được công nhận đáp ứng đúng nhu cầu của một thị trường sôi động nhiều thay đổi. 

Nhà trường cố đào tạo một môi trường hỗ trợ và kích thích cho việc học tập với một chương trình học 

toàn diện nhằm trang bị học sinh được tiếp tục thành công trong việc giáo dục, công tác và cuộc sống 

trong một thế giới tương lai đang thay đổi nhanh chóng. 

Học sinh quốc tế của trường luôn hoàn tất một cách thành công Chứng Chỉ VCE và tiếp tục theo đuổi 

nền giáo dục đại học, bao gồm các ngành 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 đình cư trú an toàn cho học sinh quốc tế dưới 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 năng học 

tập, lớp hướng dẫn bài làm sau giờ học, chương trình hướng dẩn học sinh mới nhằm đảm bảo học 

sinh quốc tế một quá trình học tập thoải mái tại trường 

 Bang giáo chức kiến thức uyên thâm đầy nhiệt tình sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong việc đạt được 

thành quả học tập tối ưu 

 Trợ giáo chương trình học sinh quốc tế chuyên nghiệp giúp đỡ và dạy kèm riêng biệt 

 

Cơ sở và chương trình xuất sắc tại Trường Trung Học South Oakleigh bao gồm: 

 Địa điểm tốt với phương tiện giao thông công cộng thuận tiện và thường xuyên 

 Trường sở trong một khu dân cư yên tịnh gần sân golf và các cơ sở thể thao 

 Lớp học Anh ngữ EAL chuyên biệt 

 Chương trình VCE bắt đầu sớm từ Lớp 10 

 Lớp hướng dẫn bài làm sau giờ học 

 Chương trình âm nhạc và sân khấu, chương trình nhạc cụ, buổi diễn ca nhạc học sinh hàng năm 

 Trung tâm truyền hình, truyền thông liên hệ chương trình giảng dạy toàn trường 

 Tham dự vào các lớp khoa học cao đẳng tại trường Đại Học Melbourne và Monash 

 

Chương Trình Mới cho học sinh quốc tể năm 2016:  

Lớp hướng dẫn bài làm sau giờ học miễn phí, thứ hai đến thứ năm, nhằm hỗ trợ học sinh 

quốc tế 

Trường Trung Học South Oakleigh sẽ đề xướng lớp hướng dẫn bài làm sau giờ học miễn phí đặc biệt 

cho học sinh quốc tế. Những lớp này sẽ điều hành từ 3.30 – 4.30 chiều từ thứ hai đến thứ năm 

hàng tuần và bắt buộc đối với tất cả học sinh quốc tế. Lớp tập trung vào việc trao dồi thêm về 

Anh ngữ; học sinh có thể nêu câu hỏi về bất cứ khía cạnh nào của việc học tại trường. Học sinh 

sẽ được cho thêm bài làm nhằm tăng cường Anh Văn trong tẩt cả lãnh vực bao gồm Đọc, 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 tác phẩm viết. Giáo viên tiếng Anh và Trợ lý đủ tư cách sẽ 

điều hành những buổi học này. 

Trường Trung Học South Oakleigh nhằm hỗ trợ học sinh quốc tế trong tất cả mọi khía cạnh của 

việc học tập. 

 

Phương thức ghi danh: 

Xin liên lạc Bang Giáo dục Quốc tế của Bộ Giáo dục Tiểu Bang Victoria, Úc tại mạng chỉ 

www.study.vic.gov.au để được thêm tin tức và cách xin nhập học trên mạng. Học sinh tuyển chọn 

Trường Trung Học South Oakleigh là trường ưu tiên. 

Muốn tìm hiểu thêm về Chương trình Học Sinh Quốc tế của Trường, xin vui lòng liên hệ 
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