Kew High School là một trường trung học công lập có thành tích cao dành cho cả nam lẫn
nữ sinh nằm trong vùng ngoại ô miền đông đầy cây xanh của Melbourne với sĩ số học sinh là
1100 và trong số đó có khoảng chín mươi du học sinh. Suốt mười lăm năm qua, trường đã
phát triển một Chương Trình Du Học Sinh rất thành công với bằng chứng là số lượng du học
sinh đăng ký theo học rất đông cũng như có thành tích học tập rất tốt.

Tất cả du học sinh ở trường chúng tôi đều học tiếp chương trình đại học sau khi các em hoàn
tất Văn bằng Tú Tài của Tiểu bang Victoria (VCE) ở Kew High School. Đại học Melbourne,
Đại học Monash và Học Viện Kỹ Thuật Hoàng Gia Melbourne (RMIT) là các trường đại học
mà các em ưa thích. 4 trong số các du học sinh gần đây của trường đã là thủ khoa, tất cả ba
em đều đạt trên 99.00 theo thang điểm Tuyển Sinh vào Đại Học của Úc (ATAR). Trong
những năm gần đây trên năm mươi phần trăm học sinh quốc tế của trường chúng tôi đã đạt
điểm ATAR trên 90.

Chúng tôi hỗ trợ tích cực cho các em về phương diện phúc lợi, tạo cho các em một chương
trình học tập rộng mở và đầy thử thách, cung cấp các hoạt động ngoại khóa và các dịch vụ
khác trong một môi trường học tập an toàn chắc chắn để bảo đảm cho học sinh chúng tôi có
những trải nghiệm xứng đáng và đáng ghi nhớ. Chúng tôi có đội ngũ giáo viên hổ trợ xuất
sắc với Cô Junling Yang, nói trôi chảy tiếng Anh và tiếng Trung phổ thông là điều hợp viên
chương trình học sinh quốc tế, Cô Daveen Valentine phụ trách thu xếp cho các em ở cùng
gia đình người bản xứ và Cô Catherine Reid phụ trách chương trình Trung Tâm Anh Ngữ
(ELC). Học sinh Việt Nam sẽ được nhân viên người Việt giúp đỡ. Các điều hợp viên đầy
kinh nghiệm và tận tâm cùng với đội ngũ giáo viên của trường sẽ hướng dẫn, giáo dục và
động viên các em ổn định trong trường mới và đạt được mục tiêu của mình. Các em sẽ được
giám sát và hỗ trợ trong thời gian các em ở Kew và chúng tôi cũng sẽ thường xuyên thông
báo tiến triển và tình hình học tập của các em cho phụ huynh.

Chúng tôi có Trung Tâm Anh Ngữ (ELC) riêng ngay tại trường giúp các em có thể học
Tiếng Anh nâng cao và giúp các em dễ dàng hơn trong quá trình chuyển tiếp vào các lớp học
chính mạch. Cơ sở của trường cũng có một trung tâm dành cho học sinh các cấp lớp lớn, một
phòng tập thể dục, một rạp hát, thư viện, phòng trưng bày mỹ thuật, trung tâm biểu diễn kịch
nghệ và âm nhạc. Thêm vào đó, còn có hơn 600 máy tính, máy tính xách tay và các phương
tiện nối mạng khác cho các em sử dụng.
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Kew High School rất gần với các phương tiện sinh hoạt khác như siêu thị, tiệm thuốc tây,
trung tâm y tế, quán cà phê, trung tâm giải trí và công viên và chỉ cách trung tâm Melbourne
khoảng 10 cây số, rất thuận tiện đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng như tàu
điện và xe buýt đều chạy ngang qua trước cổng trường. Du học sinh ở trường Trung Học
Kew được theo học ở một trường của Chính phủ tiểu bang Victoria có thành tích cao với đầy
đủ các dịch vụ tiện nghi đã làm Melbourne trở thành một trong những thành phố đáng sống
nhất trên thế giới.

Các Lãnh Vực Quan tâm Đặc Biệt

 Một Chương Trình Định Hướng Toàn Diện
Chương trình đã được thiết kế dể hổ trợ sinh viên quốc tế với các thông tin thiết yếu
để giúp các em chuẩn bị trước khi khởi hành, chuyển tiếp vào các lớp học chính thống,
ổn định trong môi trường mới và tiếp tục theo học ở đại học. Chương trình định hướng
bắt đầu từ ngày học sinh được nhận vào trường và tiếp tục trong suốt thời gian các em
ở trường chúng tôi.

 Hỗ Trợ Ngôn Ngữ và Học Tập
Ở Trường Trung Học Kew chương trình hỗ trợ thêm về ngôn ngữ và học tập được
cung cấp qua các lớp Tiếng Anh như là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL), các lớp Tiếng Anh
Căn Bản được tổ chức để giúp các học sinh quốc tế đang học lấy Văn bằng Tú Tài của
tiểu bang Victoria củng cố kỹ năng ngôn ngữ, lớp học tiếng Trung như là Ngôn Ngữ
Thứ nhất Tín chỉ 3 và 4 và câu lạc bộ giải bài tập Toán trước giờ học. Chúng tôi
khuyến khích du học sinh lấy môn thi VCE ngoại ngữ bằng ngôn ngữ thứ nhất của
mình.

 Tư Vấn Nghề Nghiệp
Giáo viên phụ trách hướng nghiệp của chúng tôi hoạch định một chương trình nghề
nghiệp cho học sinh bao gồm tư vấn về các khóa học đại học thích hợp nhất theo kỹ
năng và sở thích của các em và theo đó các em lựa chọn những môn học thích hợp
nhất để có thể theo học các khóa học đó. Chương Trình Tư Vấn Nghề Nghiệp bảo đảm
cho các em đáp ứng những đòi hỏi tiên quyết cho các khóa học đại học của mình.

 Những Hoạt Động Ngoại Khóa
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Học sinh được tham dự nhiều hoạt động cắm trại và dã ngoại. Các em lớp 12 bắt đầu
năm học của mình bằng một chuyến đi trại với mục đích học tập ở miền quê nơi mà
các em có cơ hội được nghe các diễn giả khách mời hay nhất nói chuyện. Trại Sinh
Học Lớp 11 là một điểm nổi bật cho học sinh học môn sinh vật, trải qua hai ngày ở
Trung Tâm Nghiên Cứu Hải Dương Queenscliff để nghiên cứu môi trường biển như
một phần trong chương trình thực hành của các em. Trong suốt năm học, các em được
tham dự những chuyến đi dã ngoại và xâm nhập thực tế trong các môn học Mỹ Thuật,
ESL, Vật lý, Hóa học, Tìm Hiểu Pháp Lý, Truyền Thông, Nghệ Thuật Trình Diễn, vân
vân. Hội Thi Bơi, Ngày Điền Kinh, Liên Hoan Ca Nhạc và một số sự kiện âm nhạc và
thể thao khác là những sinh hoạt mà qua đó các em có thể chứng tỏ tài năng và tham
gia vào đời sống học đường sôi động.

 Gia Đình Người Bản Xứ
Tất cả học sinh sẽ ở cùng gia đình người bản xứ trừ phi các em sống cùng với cha mẹ
hoặc các gia đình cha mẹ các em đề nghị để các em ở cùng. Gia đình Người Bản Xứ
cung cấp chỗ ở cho sinh viên quốc tế ở Kew High School đã được lựa chọn và hướng
dẫn kỹ lưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp nơi ăn ở theo quy định của Phòng Sinh
viên Quốc tế của Bộ Giáo dục và Phát Triển Tuổi Thơ. Các gia đình này sống gần
trường và có thể bảo đảm cho các em sống trong một môi trường thân thiện nơi mà các
em thấy an toàn và được đón nhận. Họ giúp cho các em những lời khuyên thực tế và
tình cảm. Những gia đình có học sinh lưu trú sẽ được điều hợp viên chương trình thăm
viếng mỗi năm hai lần.

 Kinh Nghiệm của Học Sinh
“Thời gian em ở Trường Trung Học Kew trong hai năm rồi quá tuyệt vời! Em đã học
nhiều điều mới lạ, làm quen bạn mới và em thấy mình thật may mắn được ở đây.”

________ Tuan Quoc Nguyen (Lớp 12 từ Việt Nam)

“Kew High School đã tạo cho em một môi trường học tập thân thiện và hòa hợp ở Úc.
Việc này đã giúp em phát triển được hết tiềm năng của mình và cho em cơ hội để phấn
đấu cho tương lai.”

______ Zhican He (Lớp 12 từ Trung Quốc)
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“Thật là một năm lớp 11 tuyệt vời mà chúng em đã trải qua, phong phú và không thể
nào quên!”
_____ Gaoyuan Li (Lớp 11 từ Trung Quốc)

“Điểm nổi bật của năm nay là Trại Sinh Học, trong thời gian này em đã thực sự gần
gũi với các bạn của mình. Em yêu trường Kew!”
_______ Pham, Thi Lien (Lớp 11 từ Việt Nam)

 Địa Chỉ Liên Hệ


Để có thêm thông tin tổng quát về Chương Trình Học Sinh Quốc Tế ở các trường công
lập tiểu bang Victoria, vui lòng truy cập trang mạng http://www.study.vic.gov.au/ hoặc
http://www.study.vic.gov.au/deecd/vn/home-page.cfm



Để biết thêm chi tiết về Chương Trình Học Sinh Quốc Tế của Kew High School, xin
liên hệ
Ms Junling Yang
International Student Coordinator
Tel: 61 3 98598652/90927515
Fax: 61 3 98197880
Email: junling.yang@kew.vic.edu.au
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