Ghi Danh
Kew High School là một Trường Công Lập của Chính Phủ Tiểu Bang Vitoria; vì vậy
xin quý vị gởi đơn xin nhập học tới Phòng Giáo Dục Quốc Tế thuộc Bộ giáo Dục và
Phát Triển Tuổi Thơ, Victoria, văn phòng này đảm nhận trách nhiệm tổng quát về việc
điều hành Chương Trình Du Học Sinh ở các trường công lập tiểu bang Victoria cũng
như việc thẩm định tất cả các đơn xin nhập học.Thông tin chi tiết về Chương Trình Du
Học Sinh ở các trường công lập có thể truy cập thêm trên trang mạng:
http://www.study.vic.gov.au/ hoặc http://www.study.vic.gov.au/deecd/vn/home-page.cfm

 Kế Hoạch Học Tập
Trường Trung Học Kew chỉ nhận du học sinh ở Các Cấp Lớp Lớn. Phần lớn các em
cần học hai học phần Anh Ngữ nâng cao trước khi các em có thể bắt đầu theo học các
lớp chính mạch. Có hai đợt tuyển sinh vào trung tâm Anh Ngữ của chúng tôi trong
mỗi năm học:
Đợt Tuyển Sinh Tháng Hai: dành cho các học sinh đã học xong nửa năm Lớp 10 ở
nước mình
 Đợt Tuyển Sinh Tháng Bảy : dành cho các học sinh đã hoàn thành xong Lớp 10 ở
nước mình


Các kế hoạch học tập trên bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi đã đạt đến một mức độ
nhất định của sự trưởng thành cá nhân và học vấn để đáp ứng những thách thức của việc học
tập ở nước ngoài. Các học sinh có tiềm năng sẽ được phỏng vấn.

 Nộp Đơn Học
Phụ huynh muốn con em mình theo học ở Kew High School xin đăng ký Kew High
School là lựa chọn đầu tiên của mình trong đơn xin nhập học. Để biết thông tin chi
tiết về việc xin nhập học và các văn phòng đại diện được công nhận của Bộ Giáo dục
và Phát triển Tuổi Thơ, xin vui lòng vào trang mạng:
http://www.study.vic.gov.au/deecd/schools-in-victoria/apply/en/apply_home.cfm

hoặc

http://www.study.vic.gov.au/deecd/schools-in-victoria/apply/vn/apply-to-study.cfm
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