Chương trình sinh viên quốc tế

Khao khát. Cố sức. Đắc thắng.
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Kew High School là một trường trung
học công lập có thành tích cao dành
cho nam và nữ học sinh ở khu vực phía
đông rợp mát bóng cây của Melbourne
với số lượng 1200 học sinh và trong số
đó khoảng 90 em là học sinh Quốc Tế.
Trong hơn hai mươi năm qua, trường
đã phát triển rất thành công Chương
trình Sinh viên Quốc tế, thể hiện rõ
qua số lượng du học sinh ghi danh cao
cũng như thành tích học tập đáng kinh
ngạc của các em.
Tất cả học sinh Quốc Tế của chúng tôi tiếp tục học
lên đại học sau khi các em hoàn thành chương trình
Trung Học (VCE) tại Trường Trung học Kew. Đại học
Melbourne, Đại học Monash và RMIT là những điểm
đến phổ biến của học sinh chúng tôi. Gần đây, hiện
có ba trong số học sinh Quốc Tế của chúng tôi là Thủ
Khoa của trường (School Dux), tất cả đều đạt điểm xếp
hạng vào Đại học (ATAR) trên 98,70. Trong những năm
gần đây, hơn 50% học sinh Quốc Tế của chúng tôi đã
đạt điểm ATAR trên 90.

khuyến khích học sinh ổn định vào trường mới và đạt
được mục tiêu của các em. Học sinh được theo dõi và
hỗ trợ trong suốt thời gian học tại Kew và phụ huynh
thường xuyên được thông báo về sự tiến bộ về học tập
cũng như sức khỏe của con em mình.
Chúng tôi có trung tâm Anh ngữ ELC trong khuôn
viên của trường, nơi các em học tiếng Anh chuyên sâu
trong trường và dễ dàng chuyển tiếp vào các lớp học
chính khóa. Cơ sở vật chất ấn tượng của trường còn
bao gồm trung tâm hội họp, phòng tập thể dục, nhà
hát, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật, trung tâm
ICT, trung tâm âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật.
Kew High School gần một loạt các cơ sở hoạt động
như siêu thị, nhà thuốc, trung tâm y tế, quán cà phê,
trung tâm giải trí, công viên và trường cách trung
tâm Melbourne khoảng 10 km, được di chuyển bằng
phương tiện giao thông công cộng với xe điện và xe
buýt đều chạy qua phía trước cổng trường. Du học
sinh tại Trường Trung học Kew theo học một trường
Chính phủ Victoria có thành tích học tập cao, có khả
năng tiếp cận tuyệt vời với tất cả các dịch vụ khiến
Melbourne trở thành một trong những thành phố
đáng sống nhất trên thế giới.

Chúng tôi cung cấp cho học sinh Quốc Tế của mình sự
hỗ trợ mạnh mẽ về phúc lợi, chương trình giảng dạy
rộng rãi và đầy thử thách, các hoạt động và dịch vụ
ngoại khóa trong môi trường an toàn và ổn định nhằm
đảm bảo để học sinh chúng tôi có một trải nghiệm
bổ ích và đáng nhớ. Các điều phối viên quan
tâm và giàu kinh nghiệm của chúng
tôi dẫn đầu một đội ngũ
giáo viên hướng dẫn,
giáo dục và
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Đắc thắng
Một Chương trình Định hướng Toàn diện

Chương trình được thiết kế để hỗ
trợ sinh viên Quốc Tế với những thông tin
quan trọng để giúp họ chuẩn bị trước khi khởi hành,
chuyển tiếp vào các lớp chính khóa, ổn định trong môi
trường mới và chuyển sang giai đoạn đại học. Chương trình
định hướng bắt đầu từ ngày học sinh được nhận và tiếp tục
trong suốt thời gian các em ở với chúng tôi.

Cung cấp rộng rãi các môn học VCE
•
•
•
•
•

•
•

Tiếng Anh – Anh văn, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh và
EAL
Toán - Toán cao cấp, Toán chuyên sâu và Toán phương
pháp
Khoa học - Sinh học, Hóa học, Vật lý và Tâm lý học
Nhân văn - Pháp lý, Kế toán, Quản lý Kinh doanh, Kinh
tế và Nhân văn
Ngôn ngữ - Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung cho
Ngôn ngữ thứ nhất và Tiếng Việt cho Ngôn ngữ Thứ
nhất
Nghệ thuật - Nghệ thuật Studio, Truyền thông và Thiết
kế, Nghiên cứu Truyền thông
Nghệ thuật Biểu diễn - Nghiên cứu Âm nhạc & Sân khấu

•
•

Công nghệ - Thuật toán, Máy tính, Phân tích
Dữ liệu và Nghiên cứu Thực phẩm
Sức khỏe - Giáo dục thể chất

Tư vấn nghề nghiệp
Các cố vấn nghề nghiệp của chúng tôi thiết kế
một kế hoạch nghề nghiệp cho học sinh, bao gồm
lời khuyên về các khóa học đại học tốt nhất theo
kỹ năng và sở thích của học sinh. Tư vấn đảm bảo
sinh viên đáp ứng các yêu cầu cần thiết cho các
khóa học đại học.
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Lãnh đạo sinh viên Quốc Tế
Tất cả học sinh Quốc Tế đều có thể tham gia Chương
trình Lãnh đạo Sinh viên của trường để phát triển và
rèn luyện kỹ năng lãnh đạo của mình. Đội trưởng học
sinh Quốc tế của chúng tôi là một phần không thể thiếu
trong Nhóm Lãnh đạo của học sinh cấp lớp lớn. Họ đại
diện cho bộ phận học sinh quốc tế nâng cao vị trí và tầm
nhìn về học sinh quốc tế trong cộng đồng trường.

2022 Lãnh đạo sinh viên quốc tế
Juyun (Miranda) Lee

Hoạt động ngoại khóa
Học sinh được cung cấp một loạt các cuộc cắm trại và
du ngoạn. Sinh viên Y12 bắt đầu Y12 mỗi năm bằng
một trại học tập, nơi họ lắng nghe một số diễn giả
khách mời xuất sắc nhất trong nước. Trại Sinh học Lớp
11 là một điểm nhấn cho các học sinh học sinh học,
dành hai ngày tại Trung tâm Nghiên cứu Biển Queenscliff để nghiên cứu môi trường biển như một phần của
công việc nghiên cứu thực địa của các em.
Trong suốt năm học, học sinh được cung cấp các
chuyến du ngoạn ngoại khóa hoặc tham quan thú
vị trong các môn Nghệ thuật, EAL, Vật lý, Hóa học,
Nghiên cứu Pháp lý, Truyền thông và Sân khấu học,
đây chỉ là một vài giới thiệu trong số đó. Lễ hội bơi lội,
điền kinh, Lễ hội âm nhạc và các sự kiện thể thao và
âm nhạc khác chỉ là những phương cách mà học sinh
chúng tôi thể hiện tài năng của mình và tham gia vào
cuộc sống học đường sôi động.

Gia đình bản xứ
Tất cả học sinh ở với gia đình bản xứ trừ khi các em
sống với cha mẹ hoặc bên thứ ba được chỉ định. Các
gia đình bản xứ cung cấp chỗ ở cho du học sinh của
Trường Trung học Kew đã được sàng lọc kỹ lưỡng và
được thông báo tóm tắt để đáp ứng tiêu chuẩn cung
cấp chỗ ở do Bộ phận Sinh viên Quốc tế của Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định.
Các gia đình sống gần trường và cung cấp một môi
trường hỗ trợ để học sinh cảm thấy an toàn và được
chào đón. Họ cung cấp những lời khuyên thiết thực
và tình cảm cho học sinh. Các gia đình bản xứ này đều
được đến thăm hai lần một năm bởi điều phối viên
phụ trách Homestay của chúng tôi.
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Tuyển sinh du học quốc tế
Kew High School là Trường Công lập của Tiểu bang
Victoria; do đó, tất cả các ứng dụng phải được gửi đến
Bộ phận Giáo dục Quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Victoria, cơ quan chịu trách nhiệm chung về việc điều
chỉnh Chương trình Sinh viên Quốc tế tại các trường
công lập của Tiểu bang Victoria và xét duyệt tất cả các
đơn đăng ký. Thông tin toàn diện về Chương trình Sinh
viên Quốc tế trong các trường chính phủ có thể được
truy cập từ trang web sau: www.study.vic.gov.au

Kế hoạch học tập
Trường Trung học Kew chỉ nhận du học sinh ở các cấp
lớp lớn. Phần lớn các em cần phải học hai học phần
Đào tạo Anh ngữ chuyên sâu trước khi bắt đầu các lớp
học chính khóa. Có hai kỳ nhập học tại ELC của trường
chúng tôi trong một năm học:
•
•

Kỳ nhập học tháng 2: Dành cho học sinh đã học
hết nửa năm lớp 10 tại nước mình.
Kỳ nhập học tháng 7: Dành cho học sinh đã học
hết lớp 10 tại nước mình.

Các kế hoạch học tập trên nhằm đảm bảo học sinh của
chúng tôi đạt đến một mức độ trưởng thành nhất định
về cá nhân và học tập để đáp ứng được những thách
thức khi học tập ở nước ngoài. Những học sinh có triển
vọng sẽ được phỏng vấn.

Nộp đơn
Phụ huynh muốn cho con theo học tại Trường Trung
học Kew, vui lòng đăng ký Trường Trung học Kew là ưu
tiên thứ nhất trong mẫu đơn đăng ký. Để biết thông
tin chi tiết về hồ sơ và các đại lý được công nhận của
Sở Giáo dục và Đào tạo, vui lòng truy cập:
www.study.vic.gov.au
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Kelly DAO ATAR 98.75 (2018)
“Tôi muốn cảm ơn tất cả các Thầy Cô đã quan tâm đến tôi.
Cảm ơn vì đã hướng dẫn tôi con đường đúng đắn cho tương
lai của mình và luôn có mặt bất cứ lúc nào tôi cần giúp đỡ. Dù
bây giờ tôi đang học nghành Thương mại ở Sydney, nhưng
tôi nhất định sẽ quay lại Melbourne để thăm trường cũ! ”
Helen VU ATAR 99.80 (2017)
“Động lực của bản thân là điều quan trọng nhất đối với Du
học sinh. Chúng tôi đã học cách tự đứng dậy sau mỗi lần vấp
ngã và chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc thúc đẩy
bản thân mỗi khi cảm thấy bị tụt lại phía sau”

Thang DAO ATAR 99.05 ( 2014)

Để biết thông tin chung về
Chương trình Sinh viên Quốc
tế tại các trường công lập
bang Victoria, vui lòng truy
cập www.study.vic.gov.au
Để biết thêm thông tin về
Chương trình Du Học sinh
Quốc tế của Trường Trung học
Kew, vui lòng truy cập
www.study.vic.gov.au hoặc
liên hệ:
Ms Junling Yang
International Student Coordinator
Tel: 61 3 90927515
Fax: 61 3 98197880
Email: junling.yang@kew.vic.edu.au
Ms Pamela Dunstall
Assistant Principal
Tel: 61 3 90927500
Fax: 61 3 9819 7880
Email: kew@kew.vic.edu.au

“Học tập tại Úc là một trong những mục tiêu lớn nhất của
tôi, điều này không chỉ quan trọng đối với sự phát triển cá
nhân, mà tôi còn xem đó như là một trải nghiệm trong suốt
cuộc đời! Tôi đã chọn trường trung học Kew vì các hoạt động
toàn diện của nó từ nghiên cứu học thuật đến các hoạt
động ngoại khóa như các sự kiện thể thao, tranh luận, biểu
diễn nhạc cụ, hoặc thậm chí là diễn thuyết trước đám đông.
Tôi chưa bao giờ được giao lưu với những sinh viên đa văn
hóa bao gồm cả sinh viên Trung Quốc, Nhật Bản hay Úc bản
địa cũng như một số bạn bè Việt Nam tuyệt vời như thế,
cũng như chưa từng trải nghiệm những trường học
và giáo viên phương Tây như thế, mọi người
thân thiện đến nhường nào! ”

