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Lúc kết thúc bậc tiểu học là lúc đánh dấu một chặng đường quan trọng trong cuộc đời của một đứa trẻ. Khi một em 

thiếu niên bắt đầu học trung học, em chuyển sang một môi trường mới; nơi mà em gặp các thách thức khác trước 

đây và kinh nghiệm khác trước đây trong việc học tập. Thường thường, học sinh chuyển từ một nơi nhỏ và quen 

thuộc sang một trường rộng lớn nhiều hơn và phức tạp hơn. 

 

Mặc dù thời điểm chuyển từ bậc học này sang bậc học khác là lúc trọng đại của một em thiếu niên, thời điểm này 

cũng tạo cơ hội để em thay đổi mới hoàn toàn. Nếu sắp xếp và chuẩn bị cho em đúng cách sẽ giúp em tạo cảm giác 

thân quen với trường mới. Một em thiếu niên trải qua kinh nghiệm chuyển đổi bậc học tốt sẽ có thể kết bạn mới, có 

lòng tự tin hơn, có thể làm quen tốt với việc học tập ở trường, thích học tập, và làm quen được với chương trình và 

sự tổ chức ở trường mới. 

 

Việc chuyển bậc học này thường là một kinh nghiệm mới và việc không phải dễ dàng cho phụ huynh và cho gia đình 

của em thiếu niên; nhiều phụ huynh lo ngại về những thay đổi mà trường mới sẽ mang đến. Chúng tôi soạn tài liệu 

này để hỗ trợ cho phụ huynh và gia đình của các thiếu niên cư ngụ tại Thành phố Yarra (City of Yarra) đang và sắp 

chuyển từ tiểu học sang trung học. 

   

Tài liệu này gồm có hai phần: 

1. Những lời dặn có ích lợi cho phụ huynh 

2. Danh sách gồm nhiều chi tiết về tất cả các trường trung học nằm trong City of Yarra. 

  

Chúng tôi soạn tài liệu này dựa vào các tài liệu của Bộ Giáo Dục tại trang này: 

www.education.vic.gov.au/school/parents/secondary/Pages/default.aspx 

  

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các trường tại trang này: www.vrqa.vic.gov.au/StateRegister/Search.aspx/Search 

hoặc xem trang mạng của trường. 

  

  

  

  

 

GIỚI THIỆU 

 

http://www.education.vic.gov.au/school/parents/secondary/Pages/default.aspx
http://www.vrqa.vic.gov.au/StateRegister/Search.aspx/Search
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Để việc chuyển từ trường tiểu học sang trường trung học là một kinh nghiệm vui và tốt, điều quan trọng là chúng ta 

cần chọn trường nào có ích lợi nhất cho việc học tập và phát triển của con em quý vị. 

Con em của quý vị thường chọn đi học ở trường gần nhà nhất – nếu học trường chính phủ. Quý vị có thể chọn sắp 

xếp cho con em học ở một trường chính phủ khác có giáo trình khác, hoặc chú trọng đến lãnh vực khác, chẳng hạn 

âm nhạc hoặc thể thao, nếu trường còn chỗ, hoặc ở một trường Công giáo hoặc trường tư thục. 

Hãy lưu ý rằng một số trường có quy định là họ chỉ có thể nhận học sinh cư ngụ ở vùng nào đó quanh trường mà 

thôi và quy định số lượng học sinh họ có thể nhận.  Quy định của trường về khu vực cư ngụ có thể ảnh hưởng đến 

việc con em của quý vị có thể ghi danh học trường trung học cụ thể nào đó hay không. 

Trong nửa năm đầu của Lớp 6, trường sẽ hỏi quý vị đề cử trường trung học mà quý vị muốn con em sẽ học vào năm 

sau (Lớp 7).  Trường tiểu học của con em quý vị sẽ gửi cho quý vị danh sách các trường trung học mà quý vị có thể 

chọn và sau đó quý vị báo cho trường tiểu học biết quý vị chọn trường nào. Một số trường tiểu học tổ chức các 

buổi thông tin về việc chọn trường trung học cho con em, cũng như tổ chức các buổi thông tin về các trường trung 

học trong vùng của quý vị. 

Nếu quý vị bắt đầu tham khảo về các trường sớm, quý vị sẽ có thời gian để đến xem một số trường, tham gia các 

buổi thông tin và chọn trường thích hợp cho nhu cầu và ước vọng của con em quý vị. 

Điều phối viên Lớp 6 của con em quý vị có thể giúp giải đáp những thắc mắc của quý vị về việc này và họ của sẽ giúp 

quý vị làm hồ sơ cần thiết để ghi danh cho con em quý vị vào trường trung học. 

  

 Để tìm trường chính phủ tại vùng của quý vị, xem: http://www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx   

 Để tìm trường Công Giáo tại vùng của quý vị, xem: http://www.ceomelb.catholic.edu.au/our-schools/school-

finder/  

 Để tìm trường tư thục tại vùng của quý vị, xem: 

http://services.is.vic.edu.au/ebiz/customerservice/schoollocator.aspx  

 Để được trợ giúp về việc chọn lựa trường trung học, xem: 

http://www.education.vic.gov.au/school/parents/secondary/Pages/choosing.aspx  

  

 

CHỌN ĐÚNG 

TRƯỜNG 
 

http://www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx
http://www.ceomelb.catholic.edu.au/our-schools/school-finder/
http://www.ceomelb.catholic.edu.au/our-schools/school-finder/
http://services.is.vic.edu.au/ebiz/customerservice/schoollocator.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/parents/secondary/Pages/choosing.aspx
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Suy nghĩ đến những câu hỏi sau đây có thể giúp ích cho quý vị trong việc chọn trường trung học đúng cho con em 

của quý vị: 

 Quý vị sẵn sàng đi bao xa và trường có gần nhà, chỗ làm không? 

 Những trường gần nhà, chỗ làm của quý vị, có thích hợp cho con em của quý vị không?  

 Gia đình của quý vị có liên hệ gì với một trường nào đó không? 

 Việc con em của quý vị quen biết với những học sinh khác ở trường có quan trọng không? 

 Trường có khả năng cung cấp cho nhu cầu và sở thích của con em quý vị không? 

 Trường có những phương tiện gì và cảm giác của quý vị về trường đó ra sao? 

 Giáo viên và giáo trình của trường có hỗ trợ cho mọi phương diện phát triển của con em quý vị không? 

 Trường có những chương trình giáo dục nào? 

 Trường có giúp đỡ Anh Ngữ (Học thêm ngôn ngữ) (English as an Additional Language) (EAL) hay không? 

 Trường có chương trình sinh hoạt nào khác? 

 Trường có học bổng không?   

 Quy định của trường về bài tập làm ở nhà và về việc giáo dục có hợp với quan điểm và mong muốn của quý vị 

không? 

 Trường có song song làm việc với gia đình không? 

  

 

NHỮNG ĐIỀU NÊN 

NGHĨ ĐẾN 
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Quý vị nên ghé thăm trường trung học gần nhà, cũng như trường trung học nào khác mà quý vị nghĩ có thể thích 

hợp, sau đó mới ghi danh cho con em. Nhớ bắt đầu đi xem trường sớm để có thời gian xem nhiều trường, đừng để 

đến tận ngày bắt đầu học. 

Hiệu trưởng trường hoặc những nhân viên khác của trường có thể dẫn đi xem trường, đi xem lớp và cho quý vị biết 

về trường của họ. Phần đông trường không ngại việc hỏi han và sẽ sắp xếp thời gian để quý vị và con em đến xem. 

Sau đây là những câu hỏi mà quý vị có thể muốn hỏi: 

 Trường còn chỗ không? 

 Học phí bao nhiêu? Ngoài học phí ra còn có những chi phí nào khác không? 

 Trường có những chương trình giáo dục nào? 

 Giáo viên/trường quý trọng những điều gì, có quan điểm như thế nào, trong việc dạy học sinh của trường? 

 Trường hỗ trợ cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt ra sao? 

 Trường có giúp Anh ngữ (Học thêm ngôn ngữ) (English as an Additional Language) (EAL) hay không? 

Các giáo viên của các trường trung học cũng có thể ghé đến trường tiểu học lân cận, dạy các nhóm nhỏ học sinh 

hoặc nói về trường trung học, giới thiệu về bản thân của họ và môn học họ dạy. 

 

Nhiều khi những em học sinh trung học về thăm trường tiểu học cũ trước đây của các em để nói cho các em Lớp 6 

biết về môi trường trung học ra sao. Có một số trường đi thêm một bước nữa là có một chương trình làm bạn 

(buddy system) để học sinh trung học và tiểu học làm bạn với nhau và thường xuyên gặp mặt hoặc nói chuyện qua 

email. 

 

  

  

 

ĐI XEM TRƯỜNG 
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Cách thức ghi danh cho con em vào trường trung học tại Victoria là một thủ tục đơn giản. Quý vị sẽ cần điền đơn 

ghi danh của trường. Hồ sơ gồm như sau: 

 bằng chứng về ngày sinh của con em (nếu con em không sinh ở Úc, cung cấp hộ chiếu hoặc chiếu khán (visa)) 

 chi tiết liên lạc của quý vị, gồm có địa chỉ và số điện thoại, và chi tiết liên lạc của người cha/mẹ khác, giám hộ  

(nếu có) và chi tiết của người để liên lạc khi có việc khẩn cấp 

 thông tin về sức khoẻ của học sinh và ai chăm lo cho học sinh 

 cho biết (các) ngôn ngữ mà học sinh nói và nghe ở nhà. 

Một số trường có thể yêu cầu quý vị làm thủ tục ghi danh trên Internet.  

Mỗi trường sẽ có một nhân viên đặc trách để hỗ trợ cho phụ huynh về việc ghi danh. Những trang về các trường 

trung học nằm ở trong City of Yarra trong tập tài liệu này có tên và chi tiết liên lạc của nhân viên tại mỗi trường mà 

quý vị có thể liên lạc. 

Xin nhớ cho trường biết nêu quý vị có lo ngại điều gì hoặc cần giúp đỡ gì về việc ghi danh.  

  

  

  

  

 

GHI DANH TRƯỜNG 

CHO CON EM 
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Một số điều ích lợi để chuẩn bị cho con em của quý vị sẵn sàng trước khi bắt đầu năm học tại trường trung học 

mới 

 Tỏ ra thích thú và phấn khởi khi nói chuyện với con em về trường mới. Điều quan trọng là làm sao để con em 

luôn có thể trò chuyện với quý vị. 

 Tham gia tất cả các buổi thông tin cho phụ huynh mà trường tiểu học và trung học có tổ chức. 

 Tìm hiểu về những điều các em thường làm trong mỗi ngày học và thời khoá biểu. 

 Nhớ ghi/dán tên của con em vào sách vở và đồ cá nhân. Vì trường trung học có đông học sinh nên nếu không 

ghi/dán tên sẽ dễ bị thất lạc. 

 Nếu cần đi xe công cộng thì hướng dẫn cho con em quen cách đi xe công cộng đến trường. Trong dịp nghỉ hè, 

cố gắng đi thử để làm quen. Nghĩ đến cách khác con em có thể đi học lỡ bị trễ xe. 

 Hỏi trường về quy định đồng phục như thế nào trước khi ghi danh học. Thường thường trường quy định rằng 

học sinh mặc đồng phục của trường trong giờ học, khi đi đến trường và từ trường về nhà, và khi học sinh tham 

gia những sinh hoạt mà trường tổ chức ngoài giờ học. 

 Một số trường có sự sắp xếp với những tiệm bán đồng phục, hoặc có tiệm ở trường, để quý vị mua đồng phục. 

Trong năm học, có trường có bán đồng phục dùng rồi. Nếu quý vị cần giúp đỡ về việc mua đồng phục hoặc mua 

giày, hãy nói chuyện với trường của con em. 

  

 

CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI 

HỌC 
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Lúc con em của quý vị bắt đầu trung học, quý vị sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục tham gia vào việc học tập của con em 

ở trường.  

  

Sau đây là một số cách quý vị có thể hỗ trợ cho con em: 

 Chú ý lắng nghe con em nói và góp ý cho con em 

 Tìm hiểu trường quy định ra sao về việc làm bài tập ở nhà và bàn về việc này với con em 

 Hỏi han con em về bài tập mà con em cần làm ở nhà 

 Giúp con em lập một thời khoá biểu về việc làm bài tập ở nhà 

 Cho dù có bài tập nào đó quý vị không thể giúp con em làm được, nhưng quý vị vẫn có thể giúp con em bằng 

cách khuyến khích con em tìm tài liệu cần thiết để làm bài 

 Tạo chỗ nào đó thoải mái và yên lặng để con em làm bài tập ở nhà 

 Tìm hiểu về các nhóm làm bài tập ở gần nhà và khuyến khích con em tham gia các nhóm này 

 Giúp con em dành thời gian cho việc học và sinh hoạt giải trí sao cho thích hợp để tránh tình trạng con em cảm 

thấy có quá nhiều áp lực 

  

  

Tiếp tục tham gia vào việc học của con em bằng cách: 

 Tạo mối quan hệ tốt với giáo viên của con em bằng cách nói chuyện với giáo viên khi bắt đầu năm học và tham 

gia các buổi họp dành cho phụ huynh và giáo viên 

 Tìm hiểu ai là điều hợp viên (coordinator) cho bậc học của con em và ai là giáo viên chủ nhiệm của lớp em 

 Gọi điện thoại cho trường hoặc sắp xếp cuộc hẹn với trường nếu có điều làm quý vị lo lắng 

 Tham gia các sinh hoạt của trường bằng cách làm thành viên của các hội đồng của trường, hội phụ huynh hoặc 

bằng cách làm tình nguyện 

 Theo dõi những việc diễn ra ở trường bằng cách đọc bản thông tin (newsletter) của trường 

 

BẮT ĐẦU ĐI HỌC 

 



Department of Education and Early Childhood Development

Ở những lớp 7-10, học sinh  

bỏ học trung bình gần như là 

một tuần mỗi  

học kỳ ba tháng – 

nghĩa là bốn  
tuần mỗi năm học.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Trong khi mọi sự vắng mặt đều có hại cho 
thành tích học tập, thì vắng mặt không phép lại 
là một dấu hiệu mạnh hơn nhiều cho thấy khả 
năng đọc và thành tích môn toán thấp hơn. 

Nếu vì lý do nào đó mà con quý vị phải nghỉ 
học thì có những điều quý vị có thể thực hiện 
cùng với nhà trường để đảm bảo cho con quý vị 
không bị tụt hậu:

• Bàn với giáo viên đứng lớp của quý vị để 
tìm hiểu xem con mình cần làm những bài 
nào để theo kịp chương trình.

• Cùng với giáo viên xây dựng kế hoạch học 
tập trong khi nghỉ học và đảm bảo con 
mình phải hoàn thành kế hoạch này.

Hãy nhớ rằng, mỗi ngày đều quan trọng. Nếu 
con quý vị phải nghỉ học, hãy bàn với giáo viên 
đứng lớp của quý vị càng sớm càng tốt.

Trao đổi cởi mở với trường của con quý vị về 
tất cả những lần vắng mặt là một cách hay để 
ngăn không cho các vấn đề về chuyên cần bị 
đưa lên Quản lý Chuyên cần Học đường Đây là 
một Giám đốc Vùng của Bộ Giáo dục và Phát 
triển Trẻ thơ có quyền hạn theo dõi các vấn đề 
chuyên cần. Các vấn đề chuyên cần bị đưa lên 
có thể dẫn đến Thông báo Vi phạm.

Nếu đang gặp phải vấn đề chuyên cần của con 
thì quý vị cần báo cho điều phối viên cấp lớp 
của quý vị, hiệu trưởng hoặc nhân viên khác 
có liên quan để mọi người có thể cộng tác giúp 
con quý vị đi học hàng ngày.

Để biết thêm thông tin và nguồn giúp đỡ cho 
các vấn đề về chuyên cần, mời vào:  
www.education.vic.gov.au/school/parents/
behaviour/Pages/studentattendance.aspx

Đi học hàng ngày là nội 
dung quan trọng nhất 
trong việc học tập của 
trẻ. Hàng ngày học sinh 
tiếp thu kiến thức mới 
ở trường – việc bỏ học 
khiến các em bị tụt hậu.

Tại sao điều đó lại  
quan trọng

Chúng ta đều muốn con em mình có được 
nền giáo dục tuyệt vời và các khối xây đắp 
nên nền giáo dục tuyệt vời bắt đầu ngay từ 
việc học sinh đi học hàng ngày.

Học sinh phát triển thói quen tốt bằng 
cách đi học hàng ngày – cần có thói quen 
để thành công sau khi ra trường, dù là đi 
làm hoặc học tiếp lên cao.

Bỏ học có thể tác động lớn đến học sinh 
về mặt học tập và xã hội. Nó có thể ảnh 
hưởng đến kết quả thi kiểm tra, gồm 
chương trình VCE, và cũng quan trọng 
không kém, có thể ảnh hưởng đến quan 
hệ với các học sinh khác, và dẫn đến cô 
lập xã hội.

Không có con số nào là an toàn khi nói về 
số ngày bỏ học - mỗi ngày bỏ học làm học 
sinh bị tụt hậu và kết quả giáo dục có thể 
bị ảnh hưởng.

Mỗi ngày bỏ học đều liên quan đến thành 
tích ngày càng thấp hơn đối với các môn 
toán, đọc và viết.

Bắt đầu từ sớm
Cải thiện mức chuyên cần không bao giờ 
là quá muộn - đi học thường xuyên hơn 
có thể đưa đến kết quả tốt hơn. Ngay cả ở 
Lớp 9, khi tỷ lệ chuyên cần là thấp nhất thì 
việc đi học thường xuyên hơn có thể tạo 
nên sự khác biệt lớn. Mỗi ngày đều quan 
trọng. Nhà trường luôn sẵn sàng giúp đỡ - 
nếu đang gặp phải vấn đề chuyên cần của 
con cái thì quý vị hãy bàn với nhà trường 
về những cách giải quyết vấn đề này.

Chúng ta có thể làm gì
Những lý do chính để vắng mặt là: 

Bệnh tật – Luôn có những lúc học sinh 
cần nghỉ học, chẳng hạn như khi các em 
bị bệnh. Điều quan trọng là các em chỉ 
nghỉ khi thực sự bị bệnh, và việc tập giờ 
giấc đi ngủ tốt, ăn uống tốt cũng như tập 
thể dục thường xuyên có thể tạo nên sự 
khác biệt lớn.

Trốn học – Khi học sinh bỏ học mà 
không được phụ huynh cho phép. Có thể 
có nhiều lý do để trốn học, cách tốt nhất 
để giải quyết vấn đề này là nhà trường và 
phụ huynh cùng phối hợp.

“Xả hơi” – Hãy nghĩ kỹ trước khi cho con 
được «xả hơi» vì em có thể bị tụt hậu với 
các bạn cùng lớp - mỗi ngày đều quan 
trọng.

Chuyên cần ở bậc trung học

MỖI  
NGÀY  
ĐỀU QUAN 
TRỌNG 

Secondary School - Vietnamese
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CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC 

 

Sau đây là những trường trung học nằm trong City of Yarra: 

 Academy of Mary Immaculate 

 Alphington Grammar School 

 Collingwood College 

 Collingwood Alternative School 

 Fitzroy High School 

 Lynall Hall Community School 

 Melbourne Girls’ College 

 Princes Hill Secondary College 

 Simonds Catholic College 

 Sophia Mundi Steiner School 
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Công Giáo 

Bậc:   Trung học 

Số lượng: Khoảng 650 học sinh 

Giới tính:  Nữ thôi 

Tôn giáo:  Công Giáo 

Đồng phục:  Có 

Giúp EAL: Có 

VCE:  Có 

VET:  Có 

VCAL:  Không 

  
Hiệu trưởng: Soeur Mary Moloney 

Chuẩn bị / Điều hợp viên Lớp 7: 

  Alexandra Cowin 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp xếp 

cuộc hẹn bằng điện thoại hoặc trên 

Internet. 

  

Đi Xe 

Xe điện (tram): Gần xe điện chạy 

trên Nicholson St, Brunswick St, 

Smith St và Victoria St 

Xe lửa (train): Gần trạm Parliament 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, xe 

điện (như thời khoá biểu, vé xe,  

tuyến đường) trên trang mạng của 

Public Transport Victoria. 

  

ACADEMY OF MARY IMMACULATE 

Trường Academy of Mary Immaculate là trường trung học cho nữ sinh lâu 

đời nhất tại Victoria, được Sisters of Mercy thành lập vào năm 1857. Từ 

năm 1857 đến nay, trường vẫn toà lạc trên một địa điểm tại Nicholson 

Street, Fitzroy. 

Tuy trường có lịch sử và truyền thống phong phú, nhưng trường có môi 

trường hiện đại và năng động để dẫn dắt học sinh đi đến tương lai và 

chuẩn bị các em cho hành trình của cuộc sống. 

Trường Academy of Mary Immaculate quảng bá tín ngưỡng và quan điểm 

của Công Giáo và tạo một môi trường để học sinh có thể đào tạo tâm linh, 

thể chất, cảm xúc, trí tuệ theo lời dạy trong sách Phúc âm (Gospel) của 

Chúa Giê-su. 

Trường có rất đầy đủ các môn học, cả lý thuyết và thực hành, cho khoảng 

chừng 650 học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 12, đến từ một khu vực rộng lớn ở 

Melbourne. 

Trường tích cực trong việc bảo tồn truyền thống học tập xuất sắc và tích 

cực tạo nhiều sinh hoạt song song với việc học hành. Trường tôn trọng 

quyền lợi học tập của mỗi người và tận dụng ưu điểm của mỗi người 

nhằm làm sao cho học sinh tham gia việc học tập tốt nhất. 

Đặc điểm của trường gồm có việc phát triển khả năng và tính nết toàn 

diện cho mỗi học sinh và luyện tập cho mỗi học sinh có khả năng thực hiện 

một cách có suy tính những việc có thể có sự rủi ro. 

Trường khuyến khích đào tạo lòng yêu thích học tập suốt đời bằng cách 

tạo môi trường cho học sinh và giáo viên học hỏi về những ý tưởng, con 

người và khái niệm làm cảm hứng cho những sáng tạo và phản ứng có sự 

sáng kiến. Những sáng tạo và phản ứng như vậy khuyến khích sử dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông một cách mới mẻ trong mọi lãnh vực 

học tập. 

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Louise Hall 

88 Nicholson St 

Fitzroy VIC 2065 

Điện thoại: 03 9412 7100 

Fax: 03 9419 3885 

Email:  enrolments@academy.vic.edu.au 

Trang mạng: www.academy.vic.edu.au 

mailto:enrolments@academy.vic.edu.au
http://www.academy.vic.edu.au/
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Tư thục 

Bậc:  Mẫu giáo, Tiểu học và 

Trung học  

Số lượng: Khoảng 500 học sinh 

Giới tính:  Học chung 

Tôn giáo:  Không giáo phái 

Đồng phục: Có 

Giúp EAL: Có 

VCE:  Có 

VET:  Có 

VCAL:  Không 

  
Hiệu trưởng: Ts. Vivianne Nikou 

Điều hợp viên cho việc chuẩn bị: 

  Không có 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp xếp 

cuộc hẹn bằng điện thoại hoặc trên 

Internet. 

  

Đi Xe 

Gần Heidelberg Road 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, xe 

điện (như thời khoá biểu, vé xe,  

tuyến đường) trên trang mạng của 

Public Transport Victoria. 

ALPHINGTON GRAMMAR SCHOOL 

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Sophie Doyle 

18 Old Heidelberg Road 

Alphington VIC 3078 

Điện thoại: 03 9497 4777 

Email: ags@alphington.vic.edu.au 

Trang mạng: www.alphington.vic.edu.au 

Alphington Grammar School là một trường tư thục, có chương trình học 

phi tôn giáo, thành lập vào năm 1989, dạy học sinh cả nam lẫn nữ, từ Mẫu 

giáo đến Lớp 12, với học phí phải chăng. Trường khuyến khích học sinh 

mơ cao, suy xét tài liệu, có cái nhìn toàn cầu, tôn trọng người khác, có 

lòng nhân ái, tôn trọng sự đa dạng và sống một cách có sáng tạo. 

Trường Alphington Grammar có mục tiêu tạo cho mọi học sinh có cảm 

hứng và khả năng để đạt đỉnh cao trong việc học tập, sáng tạo và thể thao 

và đạt khả năng tốt nhất của cá nhân các em trong mọi lãnh vực. Trường 

nâng đỡ và khuyến khích những đặc điểm cá nhân và sự lành mạnh của 

mọi học sinh, cũng như sự tôn trọng mà các em dành cho đặc điểm của 

người khác. Những chương trình học của trường có mục đích dạy cho mọi 

học sinh có kiến thức, khả năng và thói quen để tham gia thành công vào 

xã hội Úc và đào tạo khả năng học tập suốt đời để các em có thể thích 

nghi với môi trường làm việc có nhiều thay đổi và có khuynh hướng toàn 

cầu hoá trong tương lai. 

Trường được Cộng đồng Hy-lạp Chính thống (Greek Orthodox 

Community) của Melbourne và Victoria thành lập và một trong những 

quan điểm của trường là khuyến khích cho học sinh hiểu và tôn trọng xã 

hội đa văn hoá của chúng ta, bao gồm dạy tiếng Hy-lạp và văn hoá của Hy-

lạp và đóng góp nền văn minh của Hy-lạp vào sự đào tạo và tiến bộ của xã 

hội nhân loại. Khoảng 60% học sinh của trường có nguồn gốc Hy-lạp, và 

phần học sinh còn lại là học sinh từ đầy đủ các nguồn gốc văn hoá đa dạng 

của Melbourne.  

Chương trình Mẫu giáo đến Lớp 10 nhằm dạy cho học sinh kiến thức và 

khả năng trong mọi lãnh vực học tập (trường có dạy phụ thêm và hỗ trợ 

việc học tập khi cần) và tạo cho học sinh đầy đủ cơ hội tham gia thể thao 

và nghệ thuật, trước khi các em quyết định việc học tập cho Chứng chỉ 

Giáo dục Victoria (Victorian Certificate of Education) (VCE). Ở bậc VCE, 

trường có nhiều môn học, dạy trong lớp học có số học sinh ít, chú trọng 

đạt xuất sắc trong việc học tập. 

mailto:ags@alphington.vic.edu.au
http://www.alphington.vic.edu.au/
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Chính phủ 

Bậc:  Tiểu học và Trung học  

Số lượng: Khoảng 700 học sinh 

Giới tính:  Học chung 

Tôn giáo:  Không giáo phái 

Đồng phục:  Không 

Giúp EAL: Có 

VCE:  Có 

VET:  Có 

VCAL:  Không 

Ngoài chương trình chính quy còn 

có:         Chương trình Steiner 

               Chi nhánh không chính quy 

Hiệu trưởng Trung học: Craig 

Bradley 

Điều hợp viên cho việc chuẩn bị:  

Liria Stratus 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp xếp 

cuộc hẹn bằng điện thoại hoặc trên 

Internet. 

Đi Xe 
Xe buýt (bus): Xe buýt trên Hoddle St 

(chạy từ St Kilda đến Northcote) 

ngừng phía đông trường. Xe buýt đi 

Doncaster chạy qua Gipps Street. Xe 

buýt trên Johnston St chạy qua 

Bulleen, Kew, Carlton và đến City. 

Xe lửa (train): Xe Hurstbridge và 

Epping ngừng ở bến Collingwood. Xe 

điện (tram): Đi bộ một đoạn ngắn từ 

Smith Street để đón xe điện từ 

Bundoora đến City hoặc xe từ Victoria 

Parade. 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, 

xe điện (như thời khoá biểu, vé xe,  

tuyến đường) trên trang mạng của 

Public Transport Victoria. 

 
Pedestrian: There is a school crossing 

on Hoddle Street and an overpass. 

COLLINGWOOD COLLEGE 
và  COLLINGWOOD ALTERNATIVE SCHOOL 

Collingwood College là một trường dạy Mẫu giáo đến Lớp 12 của chính 

phủ, có khoảng 700 học sinh tại địa điểm chính. Trường có những 

chương trình giáo dục để đáp ứng cho nhiều loại nhu cầu của nhiều 

thành phần học sinh khác nhau, trong một môi trường tuyệt vời, và 

trường cũng là một nơi ấm cúng, hài hoà với học sinh và tích cực trong 

việc hợp tác với phụ huynh và cộng đồng bên ngoài. 

Trường có tổ chức thật thích hợp để đáp ứng cho nhu cầu học tập của 

học sinh ở từng giai đoạn phát triển – địa điểm chính của trường được 

chia thành ba trường nhỏ.  

Trường có cách thức giảng dạy và học tập mới mẻ và tân tiến. Chương 

trình giáo dục gồm có Chương trình Chính quy Mẫu giáo đến Lớp 6 (P-6 

Mainstream Program) dựa vào phương pháp Reggio Emilia (Reggio Emilia 

approach), chương trình Steiner đặc biệt cho Mẫu giáo đến Lớp 10 

(specialist P-10 Steiner Program) và chương trình học tập bằng cách tìm 

hiểu dựa vào bài tập (7-10 Project Based Inquiry Learning Program).  

Ở bậc VCE trường có nhiều môn học hơn để học sinh lựa chọn nhờ sự kết 

hợp với Fitzroy High School. Trường có thêm một địa điểm chuyên môn 

ở gần địa điểm chính.  Collingwood Alternative School cung cấp cơ hội 

học tập thích hợp bằng cách học thực hành.  

Đối với trường Collingwood College, sự phát triển về mặt xã hội, cảm xúc 

và thể chất của mỗi học sinh là điều cốt yếu trong việc giảng dạy của 

trường. Nhân viên, học sinh, gia đình đều một lòng hợp tác cùng nhau và 

nói chuyện với nhau một cách cởi mở và hữu hiệu. 

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Craig Bradley 

McCutcheon Way (Cnr Cromwell St) 

Collingwood, VIC 3066  

Điện thoại:  03 9417 6681 

Fax:  03 9416 1279 

Email:  collingwood.co@edumail.vic.gov.au  

Trang mạng:  www.collingwood.vic.edu.au  

mailto:collingwood.co@edumail.vic.gov.au
http://www.collingwood.vic.edu.au/
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Chính phủ 

Level:  Trung học 

Số lượng: 600 học sinh (tối đa) 

Giới tính:   Học chung 

Tôn giáo:   Không giáo phái 

Đồng phục: Không 

Giúp EAL: Không 

VCE:  Có 

VET:  Có 

VCAL:  Có 

 
Hiệu trưởng: Pauline Rice 

Điều hợp viên cho việc chuẩn bị:  

Sandra Dickins 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp 

xếp cuộc hẹn bằng điện thoại. 

Đi Xe 

Xe điện (tram): Gần Queens 

Parade và St Georges Road 

Xe lửa (train): Xe South Morang 

ngừng bến Rushall. 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, 

xe điện (như thời khoá biểu, vé xe,  

tuyến đường) trên trang mạng của 

Public Transport Victoria. 

  

FITZROY HIGH SCHOOL 

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Sandra Dickins 

Falconer Street 

North Fitzroy VIC 3068 

Điện thoại: 9488 1900 

Email: fitzroy.hs@edumail.vic.gov.au 

Trang mạng: www.fitzroyhs.vic.edu.au 

Fitzroy High School nằm ở North Fitzroy, một khu vực nội thành. Trường 

được thành lập vào năm 1915 và dù đóng cửa vào năm 1992 nhưng đã mở 

lại vào năm 2004 chính nhờ sự vận động của cộng đồng địa phương. Số 

lượng học sinh ghi danh vào trường tiếp tục tăng lên.  

Fitzroy High School có quan điểm giáo dục mạnh mẽ bao gồm khuyến 

khích việc học tập theo cách tốt nhất cho mỗi học sinh và thúc đẩy học sinh 

tự quản lý mức thành đạt của các em và thúc đẩy các em đạt kết quả tốt 

hơn cho mọi lãnh vực trong giáo trình. Trường cố gắng để học sinh đạt kết 

quả học tập xuất sắc, là một trường công bằng, và là một cộng đồng học 

tập nhân đạo; nơi mà các giáo viên dùng mối quan hệ để hiểu nhiều thêm 

về học sinh.  

Mục tiêu của trường là làm một trường mà mỗi học sinh đạt khả năng cao 

nhất của em về học tập, thể chất và phương diện xã hội và cảm xúc, dẫn 

đến đạt kết quả và thành thích cao. 

Trường coi trọng việc mỗi thanh thiếu niên là một cá nhân, một người học 

tập và là một người đóng góp. Học sinh sẽ trở thành những công dân tự 

lập, những người biết suy nghĩ chín chắn và có sáng kiến, có trách nhiệm 

và năng động.  Cộng đồng trường nhắm đến tạo một môi trường có sự 

khuyến khích, bao dung và cảm thông để tất cả các học sinh có thể đạt kết 

quả tốt nhất mà các em có thể đạt.  Sự tổ chức tại trường là dựa vào các 

đội hỗ trợ việc học tập của học sinh, đào tạo giáo trình cho phù hợp với 

mỗi học sinh và tạo điều kiện để học sinh phát triển những mối quan hệ 

học tập và quan hệ cá nhân tốt.   

mailto:fitzroy.hs@edumail.vic.gov.au
http://www.fitzroyhs.vic.edu.au/
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Chính phủ 

Bậc:  Trung học  

Số lượng: Khoảng 100 học sinh 

Giới tính:   Học chung 

Tôn giáo: Không giáo phái 

Đồng phục: Không 

Giúp EAL: Không 

VCE:  Có 

VET:  Có 

VCAL:  Có 

Địa điểm khác:   The Island (Đảo) 

  
Hiệu trưởng: Mary Barclay 

Điều hợp viên cho việc chuẩn bị:  

Nim McIntyre 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp 

xếp cuộc hẹn bằng điện thoại. 

  

Đi Xe 

Xe điện (tram): Gần Bridge Road, 

Church Street và Victoria Street 

Xe buýt (bus): Xe buýt trên 

Johnston St chạy đến Bulleen, 

Kew, Carlton và City. 

Xe lửa (train): Xe Hurstbridge và 

Epping ngừng bến West Richmond. 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, 

xe điện (như thời khoá biểu, vé xe,  

tuyến đường) trên trang mạng của 

Public Transport Victoria. 

  

LYNALL HALL COMMUNITY SCHOOL 

Lynall Hall là một trường cộng đồng có hai địa điểm, chú trọng phát 

triển những nhu cầu xã hội, cảm xúc và giáo dục của học sinh. Trường 

cung cấp chương trình giáo dục trung học khác với chương trình chính 

quy, bao gồm chương trình dạy về việc làm, tại địa điểm The Island 

(Đảo) tại Coburg, cho những học sinh không muốn theo đuổi chương 

trình chính quy. Nhiều học sinh bây giờ đi học lại sau một thời gian 

nghỉ học. 

Tôn trọng lẫn nhau là một điều cốt yếu mà trường trân trọng và những 

chương trình của trường khuyến khích học sinh tạo những kinh 

nghiệm và quan hệ xã hội tốt. Trường phản ứng và thay đổi theo nhu 

cầu của học sinh bằng cách có giáo trình rộng lớn, lý thú và có sự sáng 

tạo. Học sinh hoàn tất những chương trình thích hợp cho các em, chú 

trọng đến tiến bộ về đọc và viết và toán. 

Trường có giáo viên và nhân viên hỗ trợ học sinh nhiều trong mỗi lớp 

học, cũng như có nhân viên giúp đỡ thanh thiếu niên và những nhân 

viên khác giúp đỡ cá nhân từng học sinh khi học sinh cần. 

Học sinh học những năm cuối có nhiều môn VCE, VET và VCAL để lựa 

chọn, cũng như có thể chọn những chương trình dạy nghề. 

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Lynall Hall Community School 

Hiệu trưởng:   Mary Barclay 

Corner Gleadell and Highett Streets, Richmond 3121 

Điện thoại: 9428 4421 

Email: lynall.hall.cs@edumail.vic.gov.au  

Trang mạng: www.lynallhall.vic.edu.au 

  

The Island (Đảo) 

Viên quản lý: Cynthia Young 

189 Urquhart St Coburg 3058 

Điện thoại: 9489 0611 

Email: young.cynthia.cy@edumail.vic.gov.au 

Website: www.lynallhall.vic.edu.au 

http://www.lynallhall.vic.edu.au/
mailto:young.cynthia.cy@edumail.vic.gov.au
http://www.lynallhall.vic.edu.au/
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Chính phủ 

Bậc:  Trung học  

Số lượng: Khoảng 1300 học sinh 

Giới tính:   Nữ thôi 

Tôn giáo:   Không giáo phái 

Đồng phục: Có 

Giúp EAL: Có 

VCE:  Có 

VET:  Có 

VCAL:  Không 

  
Hiệu trưởng: Karen Money 

Điều hợp viên cho việc chuẩn bị:  

Brent Houghton 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp xếp 

cuộc hẹn bằng điện thoại hoặc trên 

Internet. 

  

Đi Xe 

Xe lửa (train): Gần bến Burnley 

Xe điện (tram): Đi bộ đoạn ngắn là 

đến Bridge Road và Swan Street. 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, 

xe điện (như thời khoá biểu, vé xe,  

tuyến đường) trên trang mạng của 

Public Transport Victoria. 

  

MELBOURNE GIRLS’ COLLEGE 

Melbourne Girls’ College được thành lập vào năm 1994. Trường nằm ở 

vùng Richmond, ở khu vực gần bên sông Yarra. Trường nỗ lực trong việc 

sinh hoạt một cách có thể bảo tồn môi trường thiên nhiên.  

Trường có khoảng 1300 học sinh đến từ nhiều nguồn gốc văn hoá và quốc 

gia khác nhau.  Trường nhận đơn ghi danh của tất cả các nữ học sinh cư 

ngụ tại khu vực địa phương và trường cũng có một số chỗ cho nữ học 

sinh cư ngụ ở những nơi khác của Melbourne, cũng như nữ học sinh quốc 

tế. Trường có đầy số lượng học sinh. Mỗi năm số lượng học sinh ghi danh 

cao rất nhiều hơn số chỗ mà trường có. 

Giáo trình của trường bao gồm những môn học kết hợp nhiều lãnh vực 

cho các lớp 7 đến 9, và có nhiều môn học VCE và VET. Học sinh Lớp 10 có 

thể ghi danh học những môn VCE. 

Hội đồng của trường (College Council) năng động trong việc tài trợ sửa 

sang các phương tiện và xây cất các phương tiện mới rất tốt. Trong những 

năm gần đây, những phương tiện này bao gồm các khu vực cho nghệ 

thuật và công nghệ, tiệm ăn, trung tâm Gillard (gồm có trung tâm Công 

nghệ Thực phẩm và nhà chứa thuyền) và những phương tiện thể thao. 

Chương trình học tập trong lớp (có số lượng ít học sinh) chú trọng đến 

chăm sóc cho các em về các vấn đề cá nhân, tạo cơ hội để các em hiểu 

biết về bản thân mình, để các em có cảm giác mình được cấp nhận và 

được quý trọng ở trong môi trường an toàn của trường.  Trường cũng dạy 

học sinh kiến thức về xã giao và cách thức giải quyết mâu thuẩn. 

Sự tham gia tích cực của phụ huynh và các nhóm cộng đồng giúp mọi 

người có quan hệ tốt hơn với trường. 

  

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Cheryl Shea 

Yarra Boulevard 

Richmond Vic.3121 

Điện thoại: 03 9428 8955 

Fax: 03 9428 2737 

Email: cherylshea@mgc.vic.edu.au  

Trang mạng: www.mgc.vic.edu.au  

mailto:cherylshea@mgc.vic.edu.au
http://www.mgc.vic.edu.au/
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Chính phủ 

Bậc:  Trung học  

Số lượng: Khoảng 840 học sinh 

Giới tính:   Học chung 

Tôn giáo:   Không giáo phái 

Đồng phục: Không 

Giúp EAL: Có 

VCE:  Có 

VET:  Có 

VCAL:  Có 

  
Hiệu trưởng: Trevor Smith 

Điều hợp viên cho việc chuẩn bị:  

Bron Hutchinson 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp xếp 

cuộc hẹn bằng điện thoại hoặc trên 

Internet. 

  

Đi Xe 

Xe điện (tram): Gần Lygon St và 

Royal Parade 

Xe lửa (train): Gần bến Jewell trên 

tuyến đường Upfield 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, xe 

điện (như thời khoá biểu, vé xe,  

tuyến đường) trên trang mạng của 

Public Transport Victoria. 

  

PRINCES HILL SECONDARY COLLEGE 

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Sue Riquelme 

Arnold St 

Carlton North VIC 3054 

Điện thoại: 03 9389 0600 

Fax: 03 9387 0108 

Email: enquiries@phsc.vic.edu.au  

Trang mạng: www.phsc.vic.edu.au  

Princes Hill Secondary College (PHSC) có khoảng 840 học sinh, có một môi 

trường học tập đặc biệt, hỗ trợ lẫn nhau, và xem cộng đồng, sự đa dạng, 

trách nhiệm xã hội, sáng tạo, làm hết khả năng và dựa vào bản thân của 

mình là những điều quan trọng. PHSC có những lớp học tập về nhiều lãnh 

vực cho đến Lớp 10 và trường nhận ra rằng học sinh cần nhiều loại khả 

năng và quan điểm khác nhau để sống một cách có thể bảo tồn lâu dài và 

hợp tác cùng nhau.  Một phần lớn học sinh của trường đến từ những gia 

đình có học thức và những gia đình này thường đóng góp cho các quyết 

định tại trường, chương trình dạy kèm và các lớp do chuyên gia đảm 

trách. 

Trường được công nhận là có tiêu chuẩn và thành thích xuất sắc trong 

nhiều lãnh vực của giáo trình, nhất là Nhân văn, Khoa học, Nghệ thuật và 

Âm nhạc. Trường dạy học sinh lưu ý đến những vấn đề xã hội đương thời, 

khuyến khích các em phân tích, dạy cho các em biết các điều gì là quan 

trọng trong cuộc sống và dạy cho các em biết đóng góp lại cho cộng đồng.  

Học sinh tham gia những diễn đàn như là Người điều hành Tiểu bang về 

Lãnh đạo Học sinh (State Executive for Student Leadership), chương trình 

Những người Lãnh đạo của Ngày mai cho việc Bảo tồn (Tomorrow's 

Leaders for Sustainability) và những hình thức dịch vụ cộng đồng khác.  

PHSC là một cộng đồng học tập sôi nổi, có liên kết chính thức với các 

trường như Viện Đại Học Melbourne và với CERES. Giáo trình tận dụng địa 

điểm nội thành cho việc học tập của học sinh.  Với mục đích dạy cho học 

sinh kiến thức và khả năng rộng rải, trường có những chương trình cắm 

trại tại địa điểm "Mirrimbah" của trường, nằm ở chân núi Mt Buller. 

Những cuộc đi tham quan khác gồm có đi Trung quốc, Ý, Pháp và Papua 

New Guinea với mục đích học hỏi. Khi học Lớp 9, tất cả các học sinh tham 

gia chương trình một tuần tìm hiểu về nơi hoang dã và các em có cơ hội 

cảm nhận được nơi hoang dã là như thế nào.  

mailto:enquiries@phsc.vic.edu.au
http://www.phsc.vic.edu.au/
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Công Giáo 

Bậc:  Trung học  

Số lượng: Khoảng 500 học sinh 

Giới tính:   Nam thôi 

Tôn giáo: Công Giáo 

Đồng phục: Có 

Giúp EAL: Có 

VCE:  Có 

VET:  Có 

VCAL:  Có 

  
Hiệu trưởng: Peter Riordan 

Điều hợp viên cho việc chuẩn bị: 

  Cameron Veal 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp 

xếp cuộc hẹn bằng điện thoại 

hoặc trên Internet. 

  

Đi Xe 

Xe điện (tram): Gần Elizabeth 

Street và Victoria Street 

Xe lửa (train): Gần bến Flagstaff 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, 

xe điện (như thời khoá biểu, vé 

xe,  tuyến đường) trên trang 

mạng của Public Transport 

Victoria. 

  

SIMONDS CATHOLIC COLLEGE 

Simonds Catholic College gồm có hai địa điểm, dạy chương trình trung 

học Công Giáo cho nam học sinh. Trường chỉ dạy 500 học sinh từ Lớp 7 

đến Lớp 12 nên trường biết và tôn trọng mỗi học sinh và học sinh có cảm 

giác thân quen với trường.  Vào năm 2013, có 81 học sinh ghi danh học 

Lớp 7 và các em này đến từ 40 trường tiểu học khác nhau. 

Các phương tiện xuất sắc của trường cho phép trường dạy một giáo trình 

rộng và lý thú trong môi trường trường học nhỏ.  Trường nằm ở gần các 

nhà thờ đẹp là  St  Mary’s  Church  tại West Melbourne và St Brigid’s 

Church tại Fitzroy North nên học sinh thường có cơ hội đi đến những nơi  

tạo nhiều cảm hứng và có lịch sữ lâu dài này để suy ngẫm, để lạy và để 

tham gia các buổi Lễ Ban Phước (Sacrament). 

Simonds Catholic College là một thành viên trong Hội Thi Đua Trường 

Công Giáo (Associate Catholic College Competition) và các lãnh vực thi 

đua gồm có thể thao, âm nhạc, diễn kịch, tranh luận, cờ tướng, nói trước 

công chúng và lãnh đạo học sinh. Trong thời gian bốn tuần, chương trình 

cho Lớp 9 tạo cơ hội cho học sinh có kinh nghiệm về thành phố (City 

Experience) kéo dài một tuần, đi làm dịch vụ cộng đồng (Community 

Service Placement) cũng kéo dài một tuần và hai chuyến đi cắm trại và 

tham gia các sinh hoạt vui thú, có sự mạo hiểm ở ngoài trời (Outdoor 

Adventure Camp). 

Ngoài những môn VCE đại tại địa điểm St Brigid’s VCE Campus, học sinh 

có thể học nhiều môn VET tại trung tâm Inner Melbourne VET. Vào năm 

2013, trường bắt đầu có chương trình VCAL để học sinh có thể học 

chương trình trung học khác với chính quy. Trong một số lớp VCE có học 

sinh từ trường Academy of Mary Immaculate tham gia. 

Giáo viên tích tực dạy học một cách tốt nhất trong một môi trường mà 

mọi người giúp đỡ lẫn nhau.  Trường cung cấp cho tất cả các học sinh Lớp 

7 đến Lớp 10 một cái máy iPad để giúp các em học tập. Simonds Catholic 

College là một trường xuất sắc dạy chương trình học thật tốt cho học sinh 

về các lãnh vực tâm linh, học tập, xã hội, thể thao và văn hoá. 

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Nikki Williams 

273 Victoria St 

West Melbourne VIC 2003 

Điện thoại: 03 9321 9200 

Fax: 03 9321 9299 

Email: principal@sccmelb.catholic.edu.au 

Trang mạng: www.sccmelb.catholic.edu.au  

mailto:principal@sccmelb.catholic.edu.au
http://www.sccmelb.catholic.edu.au/
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Những Chi Tiết Chính 

Loại:  Tư thục 

Bậc:  Mẫu giáo, Tiểu học và 

Trung học  

Số lượng: Khoảng 190 học sinh 

Giới tính:   Học chung 

Tôn giáo:   Không giáo phái 

Đồng phục: Không 

Giúp EAL: Có 

VCE:  Không 

VET:  Không 

VCAL:  Không 

I.B. :  Có 

  
Hiệu trưởng: Fiona Cock 

Điều hợp viên cho việc chuẩn bị: 

  Tanya Sarmas 

Có thể dẫn đi xem trường. Sắp xếp 

cuộc hẹn bằng điện thoại hoặc trên 

Internet. 

  

Đi Xe 

Xe buýt (bus): Gần xe buýt trên 

Johnston St 

Xe lửa (train):  Gần bến Victoria 

Park 

Xem thông tin về xe buýt, xe lửa, xe 

điện (như thời khoá biểu, vé xe,  

tuyến đường) trên trang mạng của 

Public Transport Victoria. 

  

SOPHIA MUNDI 

Sophia Mundi là một trường tư thục ở nội thành, dạy chương trình 

Steiner, không thuộc về giáo phái nào và có chương trình phong phú cho 

cả nam lẫn nữ từ Mẫu giáo đến xong Trung học với học phí phải chăng. 

Trường được thành lập vào ngày 16 tháng 5, năm 1985. Trường tọa lạc 

tại nội thành Melbourne, trong khu vực Abbotsford Convent đẹp và an 

toàn, kế bên Nông trại cho Trẻ em Collingwood (Collingwood Children’s 

Farm).  Trường là một tổ chức bất vụ lợi, một thành viên của Giáo Dục 

Steiner Úc Châu (Steiner Education Australia), một trường International 

Baccalaureate (IB) trên thế giới (IB World School) dạy chương trình đặc 

biệt kết hợp Giáo trình Steiner với Diploma về IB. Chương trình đặc biệt 

này kết hợp sự phong phú của chương trình giáo dục Steiner cho học 

sinh học đến Lớp 10, và chương trình IB cho Lớp 11 và 12, tạo cho học 

sinh có bằng học được công nhận trên thế giới. 

Học sinh của trường đến từ khu vực rộng lớn; nhiều học sinh đến từ các 

vùng miền Đông nội thành của Melbourne. Học sinh đến từ các gia đình 

có khả năng kinh tế thấp cũng có, cao cũng có. Giáo trình và việc giáo dục 

của trường thích hợp cho học sinh đến từ nhiều quốc gia, từ nhiều 

nguồn văn hoá đang cư ngụ lân cạnh trường.  Có nhiều phụ huynh giúp 

đỡ trường trong việc giáo dục học sinh và trường tin rằng tất cả chúng ta 

đều có vai trò giáo dục cho con em.  Trường khuyến khích học sinh có lối 

sống năng động, ăn uống tốt cho sức khoẻ – ăn những thức ăn tự nhiên 

nếu được – và sống làm sao giữ được môi trường thiên nhiên cho tương 

lai sau này.  

Trường khuyến khích phụ huynh tham gia hỗ trợ trường. Trường tổ chức 

nhiều lễ hội, nhất là những lễ hội đánh dấu sự thay đổi mùa. Trong 

trường thường có nhãy múa đẹp mắt, nhạc sống, diễn kịch, những trò 

chơi, hát nhạc, múa con rối (puppetry) và kể truyện. 

Nhân viên để liên lạc về việc ghi danh: 

Tanya Sarmas 

1 St Heliers Street 

Abbotsford VIC 3067 

Điện thoại: 03 9419 9229 

Fax: 03 9419 0835 

Email: enquiries@sophiamundi.vic.edu.au 

Trang mạng: www.sophiamundi.vic.edu.au 

mailto:enquiries@sophiamundi.vic.edu.au
http://www.sophiamundi.vic.edu.au/
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Yarra Primary Secondary School Transition Project (Công tác Chuẩn bị từ Tiểu 

học đến Trung học của Yarra) (Lớp 5 đến Lớp 9) Năm 2012 đến năm 2017 

Yarra Primary Secondary School Transition Project (YPSSTP) (Công tác Chuẩn bị từ Tiểu 

học đến Trung học của Yarra) là một sáng kiến quan trọng của Yarra Youth Commitment 

(YYC) (Cam kết với Thanh thiếu niên của Yarra).  

 

YYC kết hợp các trường học, cơ quan chính phủ, tổ chức cộng đồng và tổ chức 

kinh doanh để cùng nhau thành lập, thực hiện và hợp nhất những biện pháp tại địa 

phương vì ích lợi của thanh thiếu niên trong City of Yarra. YYC nhận ra rằng việc chuẩn bị 

chuyển từ tiểu học sang trung học là một việc thật quan trọng. 

Mục đích của YPSSTP là xác định, thực hiện và đánh giá những cách thức chuẩn bị chuyển 

bậc học cho thanh thiếu niên, gia đình của các em, cộng đồng và trường để làm sao các 

em thanh thiếu niên tham gia tốt vào việc học tập. 

Để biết thêm về Công tác này hoặc để lấy bản tài liệu này, xin xem: 

http://inllen.org.au/yarra-youth-commitment/yarra-primary-secondary-school-transition-

project/ 

Liên lạc  

Ghi ơn sự giúp đỡ của 

Rochelle Darby 

Partnership Broker (Nhân viên môi giới việc hợp tác) 

Inner Northern Local Learning and Employment Network (INLLEN) 

29 Sydney Road, Coburg 3058 | PO Box 123 Moreland VIC 3058 

Tel: 03 9384 2325 | Mob: 0408 036 602  | Fax: 03 9384 2320 

Cũng cảm ơn Fitzroy Primary School, Fitzroy High School và Simonds Catholic College đã ưu ái 

cung cấp hình của học sinh của trường. 

JOINING THE DOTS (KẾT NỐI CÁC THÀNH PHẦN) 

http://inllen.org.au/yarra-youth-commitment/yarra-primary-secondary-school-transition-project/
http://inllen.org.au/yarra-youth-commitment/yarra-primary-secondary-school-transition-project/
http://inllen.org.au/
http://inllen.org.au/initiative/yarra-youth-commitment
http://www.yarracity.vic.gov.au/
http://www.yarracity.vic.gov.au/

