Chuẩn Bị Học
Trường Trung Học tại Yarra

Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh, Năm 2018

GIỚI THIỆU

Tài liệu này gồm có hai
phần:
1. Những lời dặn có ích lợi cho
phụ huynh
2. Bản đồ chi tiết về tất cả các
trường trung học trong địa
phương nơi quý vị cư ngụ.

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 sắp chuyển từ tiểu học lên
trung học.

Chúng tôi soạn tài liệu này dựa vào các tài liệu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Department of Education
and Training) (DET) 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.
Quý vị có thể tìm thêm thông tin dành cho phụ huynh học sinh có nhu cầu đặc biệt tại
www.education.vic.gov.au/school/parents/needs/Pages/supportstudents.aspx
2

CHỌN ĐÚNG TRƯỜNG
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.

Chọn một trường với các
phương tiện sẽ đem lại lợi ích
tốt nhất cho việc học hành và
phát triển của con 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.

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

Khi nói về trường chính phủ,
trong nửa năm đầu của Lớp 6,
trường sẽ hỏi quý vị đề cử trường
trung học mà quý vị muốn con
em học vào năm sau (Lớp 7). Khi
nói về trường Công giáo, việc này
sẽ diễn ra vào cuối Lớp 5. 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:
www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx
Để tìm trường Công Giáo tại vùng của quý vị, xem:
www.cem.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:
www.education.vic.gov.au/school/parents/secondary/Pages/choosing.aspx
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NHỮNG ĐIỀU NÊN NGHĨ ĐẾN

Đi học trường địa
phương. Các trường
học cung cấp những cơ
hội tuyệt vời cho các
gia đình địa phương.

Các kỳ trại của trường là những cơ hội quan trọng để thanh thiếu
ni6n kết bạn mới, vượt ra ngoài những gì các em cảm thấy thoải
mái và bảo đảm con quý vị tận dụng những gì trường quý vị đã
chọn đem lại cho con.
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 chương trình chuẩn
bị không và chương trình này
làm những gì cho quý vị?
• Trường có những phương tiện
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•

•
•

•
•
•

•

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?
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Chương trình học Anh ngữ cho
giới trẻ trên 18 tuổi.

FT = Full Time
PT = Part Time

3 năm - 4 năm
toàn thời, hoặc
6 năm - 8 năm bán thời
Chú trọng đến một lãnh vực
học

KHOÁ ĐẠI HỌC

Có nhiều bậc học và khoá học khác
nhau, một số dẫn đến việc làm, một
số cung cấp kiến thức tổng quát.

Graduate Certificate – 6 tháng toàn thời. hoặc 1 năm bán thời
Graduate Diploma – 1 năm toàn thời hoặc 2 năm bán thời.
Cao học – 1 năm đến 2 năm toàn thời hoặc thời gian tương đương nếu học bán thời
Tiến sĩ – sau khi học xong Cao học. 3 năm đến 4 năm toàn thời hoặc thời gian tương đương nếu học bán thời

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CAO HƠN
(sau khi học xong khoá Đại học)

Dạy những kiến
thức kỹ thuật cao
cấp. Một số khoá Diploma đòi
hỏi học viên hoàn tất Chứng
chỉ IV nào đó.
2 năm toàn thời hoặc 4 năm
bán thời; Cao cấp: 3 năm toàn
thời hoặc 6 năm bán thời

DIPLOMA/DIPLOMA
CAO CẤP

Các trường TAFE và các tổ chức huấn
luyện có đăng ký (RTO) dạy những
khoá nghề chú trọng vào việc dạy
thực hành để làm việc sau này. Các
trường TAFE là trường của chính phủ
và các RTO là trường của tư nhân
hoặc của hội đoàn của ngành nghề
nào đó.
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ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHO NHỮNG
NGƯỜI DI DÂN TUỔI THÀNH NIÊN

Trường TAFE và các RTO

Giới thiệu
những kiến
thức cụ thể
của mỗi
ngành. Khoá học có thể kéo
dài từ sáu tháng đến hai
năm.

Chứng chỉ I-IV

Những năm cuối của trung học
là Lớp 11-12. Mọi người phải đi
học trung học, hoặc tham gia
học tập hoặc huấn luyện, cho
đến khi 17 tuổi. Các trường cung
cấp những chương trình học
khác nhau cho học sinh.

Trung Học Phổ Thông 16
TUỔI TRỞ LÊN

Chứng chỉ 2 năm - 3 năm
toàn thời cho học sinh Lớp
11-12. Chuẩn bị cho việc
học thêm ở đại học sau
này. Học sinh có thể học ở
trường trung học hoặc ở
trường TAFE và có thể học
những môn nghề.

(Chứng chỉ Giáo
dục Victoria)

VCE

học (Lớp 7 - 10)

nhất 4 năm ở trung

học và hoàn tất ít

Mọi người phải đi

Trường Trung
Học
13 TUỔI 16 TUỔI

Chứng chỉ 2 năm - 3 năm
toàn thời, dạy thực hành
cho học sinh Lớp 11-12.
Chuẩn bị cho việc học
thêm, huấn luyện, học nghề
theo apprenticeship, hoặc
làm việc sau này. Học sinh
có thể học ở trường trung
học hoặc ở trường TAFE
và có thể học những môn
nghề.

(Chứng chỉ
Giáo dục
Thực dụng Victoria)

VCAL

Mọi người phải đi
học và hoàn tất 7
năm tiểu học
(Dự bị - Lớp 6)

Trường Tiểu
Học
5 TUỔI - 12 TUỔI

Dành cho những học sinh ở tuổi đi học
đến từ những nước khác và hội đủ điều kiện.
Cung cấp 6 tháng đến 12 tháng chương trình học
Anh ngữ toàn thời.

NHỮNG TRƯỜNG VÀ TRUNG TÂM
ANH NGỮ

BẢN ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC VICTORIA

ĐI XEM TRƯỜNG

Các trường học tại Yarra
cung cấp các chương
trình có thể phù hợp với
sở thích của con quý vị.
Quý vị sẽ có thể tìm hiểu
về các chương trình này
khi đến xem các trường
học.

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

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
Hỗ trợ EAL - Hỗ trợ Tiếng Anh là
Ngôn ngữ Phụ
VCE - Bằng Trung học Victoria
VET - Các Khóa Đào tạo Giáo dục
Victoria, có thể được cung cấp
trong khuôn khổ chương trình VET
hoặc VCAL
VCAL - Chứng chỉ Học tập Ứng
dụng Victoria
IB - Bằng tú tài quốc tế
Xem trang 5 để biết thêm thông tin
về hệ thống giáo dục Victoria.

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. Tốt nhất bắt đầu
làm việc này khi con em học Lớp
5. 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:
• Are there places available?
• 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
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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.

GHI DANH TRƯỜNG TRUNG HỌC
GHI DANH VÀO TRƯỜNG CHÍNH PHỦ
Thời gian và cách thức
ghi danh Lớp 7
•

•

Những trường trung học công
lập thường tổ chức những
ngày giới thiệu trường (open
days) và các buổi thông tin vào
đầu học kỳ 2.
Những trường trung học
công lập tuân theo Statewide
Placement Timeline (Thời hạn
sắp xếp chỗ toàn tiểu bang).

•

•

•

Trường tiểu học của
con em quản lý đơn
ghi danh vào Lớp 7
ở năm Lớp 6

Tuy ngày tháng nhất định sẽ
thay đổi mỗi năm, nhưng toàn
bộ thủ tục diễn ra vào học kỳ 2
và 3.
Vào đầu term 2, trường phân
phối những tập chuẩn bị (bao
gồm Application for Year 7
Placement Form (đơn ghi danh
Lớp 7)) cho tất cả các gia đình
của học sinh Lớp 6.
Gia đình điền đơn Application
for Year 7 Placement Form,
và nêu tên ba trường trung
học chính phủ để con em học
(trường đầu tiên là trường mà
gia đình muốn nhất)
Gia đình gửi lại đơn Application
for Year 7 Placement Form (đã
điền đầy đủ) cho Transition Co-

Thứ tự Ưu tiên
Nếu trường nào đó không có đủ
chỗ cho tất cả các học sinh muốn
vào học, trường chọn học sinh
theo thứ tự như sau:
1. Những học sinh mà trường là
designated neighbourhood school
(trường gần nhà theo quy định).
2. Những học sinh có anh/chị/em
thường trú tại cùng địa chỉ và cùng
đi học tại trường vào cùng lúc.
3. Nếu Giám đốc Khu vực (Regional
Director) của Bộ Giáo Dục và Huấn
Luyện giới hạn số lượng học sinh,
những học sinh sống gần trường nhất.

Ghi danh học các lớp khác
Mỗi trường trung học chính phủ quản lý việc ghi danh học các
lớp khác. Mỗi trường có thể có thủ tục khác nhau và trường chỉ
xét đơn nếu trường còn chỗ. Trang mạng của trường sẽ có thông
tin. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, trường yêu cầu gia đình
điền đơn hỏi về việc ghi danh, kèm theo học bạ mới nhất của học
sinh, đi xem trường và có thể tham gia buổi phỏng vấn trước khi
ghi danh.
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•

•

ordinator (điều hợp viên việc
chuẩn bị) tại trường tiểu học
của con em, trước thời hạn giữa
tháng Năm
Trong khoảng thời gian từ
tháng Năm đến tháng Bảy,
các trường tiểu học và trung
học nói chuyện với nhau về
ba trường mà gia đình đã
nêu. Trường cấp chỗ theo quy
định trong Priority of Access
guidelines (hướng dẫn về
thứ tự ưu tiên trong việc cấp
chỗ) của Bộ Giáo Dục và Huấn
Luyện.
Trường thông báo kết quả của
đơn ghi danh Lớp 7 cho gia
đình biết vào tháng Tám.

4. Những học sinh ghi danh vì
trường có giáo trình cụ thể nào đó.
Mỗi trường trung học chính phủ
có thể có giáo trình khác nhau, và
có thể yêu cầu gia đình cung cấp
thêm giấy tờ để ủng hộ nhưng đơn
ghi danh nếu đơn ghi danh nêu lý
do chọn trường vì giáo trình của
trường. Trang mạng của trường sẽ
có thông tin.
5. Tất cả những học sinh khác theo
thứ tự khoảng cách gần xa từ nhà
đến trường.
6. Trong những trường hợp đặc
biệt, có lý do thương tâm.
Luật Education and Training
Reform Act 2006 (Đạo luật Cải cách
Giáo dục và Huấn luyện năm 2006)
ghi rằng một nguyên tắc quan
trọng trong hệ thống giáo dục
Chính phủ của Victoria là mỗi học
sinh có quyền đi học tại trường
Chính phủ gần nhà theo quy định.
Trong đa số các trường hợp, trường
gần nhà theo quy định cho con em
là trường gần nơi trường trú của
con em nhất.

GHI DANH TRƯỜNG TRUNG HỌC
GHI DANH VÀO TRƯỜNG CÔNG GIÁO
Tất cả trường Công giáo có quy
định ghi danh riêng cho địa
phương. Nếu quý vị muốn ghi danh
cho con em vào trường Côngn giáo:
•

Liên lạc trường Công giáo tại
địa phương của quý vị khi con
quý vị lên Lớp 4, và yêu cầu nói
chuyện với Registrar (trưởng
nhóm đảm trách về việc ghi
danh) hoặc nhân viên khác đảm
trách về việc ghi danh (xem chi
tiết liên lạc ở những trang sau
đây trong tập tài liệu này)

•

Cho họ biết lớp mà con em
đang học và xin đơn để ghi
danh.

•

Làm cuộc hẹn để đi xem trường.
Một số trường tổ chức cuộc đi
xem trường vào mỗi tháng hoặc
vào ngày cụ thể.

Thủ tục ghi danh vào trường Công
giáo là thủ tục riêng biệt và diễn ra
sớm một năm khi con quý vị học Lớp
5. Việc này không ảnh hưởng đơn xin
vào trường trung học công lập.

Thời gian để ghi danh
Đơn xin ghi danh Lớp 7
sẽ do trường trung học
quý vị đã chọn cho con
ở năm Lớp 5 quản lý
trực tiếp.

•

Những trường trung học Công giáo thường tổ chức những buổi thông
tin về về việc danh khi con em học Lớp 5.

•

Mỗi năm trường thông báo những ngày quan trọng liên quan đến việc
ghi danh cho năm sau.

•

Những ngày này diễn ra theo thứ tự và thời điểm giống nhau mỗi năm.

•

Trường ngưng nhận đơn vào giữ tháng Tám năm Lớp 5

•

Trường gửi thư nhận học vào giữa tháng Mười

•

Thời hạn để nhận chỗ học là khoảng cuối tháng Mười

Xin lưu ý: Tuy thời gian như trên áp dụng cho tất cả mọi trường, nhiều
trường Công giáo ở Yarra có thể nhận đơn ghi danh trễ hơn những ngày
ghi ở trên. Xin liên lạc trường Công giáo địa phương để hỏi họ còn chỗ
không.

GHI DANH VÀO TRƯỜNG TƯ
Những trường tư có quy định ghi
danh riêng. Nếu quý vị muốn ghi
danh cho con em vào trường tư:
•

Liên lạc trường và xin nói
chuyện với Registrar hoặc nhân
viên đảm trách việc ghi danh

•

Cho họ biết lớp mà con em
đang học và xin đơn để ghi
danh

•

Làm cuộc hẹn để đi xem trường.
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Một số trường tổ chức cuộc đi
xem trường vào mỗi tháng hoặc
vào ngày cụ thể.
Thủ tục ghi danh vào trường tư là
thủ tục riêng biệt với việc ghi danh
vào trường Chính phủ nên không
ảnh hưởng đơn xin vào trường
Chính phủ.

GHI DANH TRƯỜNG CHO CON EM

Hãy lưu ý rằng các trường công lập có các thủ tục ghi danh khác với các
trường Công giáo. Quý vị nên liên lạc với các trường Công giáo khi con
đang học Lớp 4 và nộp đơn khi cháu lên Lớp 5, chứ không phải Lớp 6.

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

Cách thức ghi danh cho con em
vào trường trung học ở Victoria
tùy vào ghi danh vào trường
Chính phủ, trường Công giáo, hay
trường tư.
Trường nào cũng sẽ cần quý vị
điền một đơn ghi danh. Có trường
cần quý vị điền đơn ghi danh ở
trên mạng.

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
Hỗ trợ EAL - Hỗ trợ Tiếng Anh là
Ngôn ngữ Phụ
VCE - Bằng Trung học Victoria
VET - Các Khóa Đào tạo Giáo dục
Victoria, có thể được cung cấp
trong khuôn khổ chương trình VET
hoặc VCAL
VCAL - Chứng chỉ Học tập Ứng
dụng Victoria
IB - Bằng tú tài quốc tế
Xem trang 5 để biết thêm thông tin
về hệ thống giáo dục Victoria.

Trường sẽ yêu cầu quý vị cung cấp
một số giấy tờ và chi tiết bao gồm:
•

•

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
số điện thoại và địa chỉ, và chi
tiết liên lạc của người cha/mẹ,
người giám hộ nào khác, và
chi tiết của người để liên lạc
khi có việc khẩn cấp
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•

thông tin về sức khoẻ của học
sinh và việc chăm sóc 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. Tên của
nhân viên liên lạc của các trường
trung học riêng biệt sẽ được liệt
kê ở phần sau trong tài liệu này.
Xin nhớ cho trường biết nêu quý
vị có điều gì lo ngại hoặc cần giúp
đỡ gì về việc ghi danh.

CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI HỌC
•

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.

tên sẽ dễ bị thất lạc.

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

•

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

•

Một số trường có thể cần học
sinh có máy như iPad hoặc
máy vi tính riêng. Hãy hỏi
trường của con em quý vị nếu
quý vị cần giúp đỡ về điều này
vì phần nhiều trường có một
số máy để cho mượn hoặc
thuê.

BẮT ĐẦU ĐI HỌC
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

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 việc học của con
em ở nhà:
•

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

•

Trừ khi con em bị bệnh, nhớ
cho con em đi học vào mỗi
ngày học và đến lớp đúng giờ

•

Giúp con em đi ngủ và thức
dậy đúng giờ để con em ngủ
9 tiếng đến 10 tiếng mỗi đêm
như chuyên viên khuyên

•

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

(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

•

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

•

Theo dõi những việc diễn ra
ở trường bằng cách đọc bản
thông tin (newsletter) của
trường và thường xuyên xem
trang internet của trường

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

•

Theo dõi việc học của con em
bằng cách dùng hệ thống
mà trường cung cấp cho phụ
huynh, thí dụ Compass. Hãy
hỏi trường nếu quý vị cần sự
giúp đỡ để dùng hệ thống
này.

•

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
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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.

MỖI
NGÀY
ĐỀU QUAN
TRỌNG
Chuyên cần ở bậc trung 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:

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.

Secondary School - Vietnamese

Department of Education and Training

•

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

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
Sau đây là những trường trung học nằm trong City of Yarra:
1. Học viện Mary Immaculate

6. Trường Cộng đồng Lynall Hall

2. Trường Alphington Grammar

7. Trường Melbourne Girls’

3. Trường Collingwood

8. Trường Trung học Princes Hill

4. Trường Collingwood Alternative

9. Trường Trung học Richmond

5. Trường Trung học Fitzroy

10. Trường Công giáo Simonds
11. Trường Sophia Mundi Steiner
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ACADEMY OF MARY IMMACULATE

Principal: Sr Mary Moloney
Transition/Year 7 Wellbeing
Leader: Alexandra Cowin
School Tours: On designated
dates throughout the year.
Tours commence at 9am and
conclude at 10.30am.
Book online.

KEY DETAILS
Type: Catholic
Level: Secondary
Size: 630 students
approx
Gender: Girls only
Religion: Catholic
Uniform: Yes
EAL Support: Yes
VCE: Yes
VET: Yes
VCAL: No

Tram: Close to Nicholson St,
Brunswick St, Smith St
and Victoria St trams
Train: Close to Parliament 		
Station
See ptv.vic.gov.au for bus, train
and tram information
e.g. timetables, fares and route
planning.

T

he Academy of Mary
Immaculate is in its 161st
year of continuous operation as
a College and is the oldest girls’
secondary school in Victoria.
The Academy’s contemporary
educational focus draws on
foundations within the Mercy
tradition and not only prepares
students for the future, but also
gives them the skills, confidence
and heart to shape the future.
As ‘the city school for girls’, the
Academy’s central location enables
easy access to Melbourne’s best
learning and cultural centres, like
the NGV and Melbourne Museum.
A structured Year 7 immersion
program creates a sense of
belonging from the beginning of
the secondary journey and assists
students to grow independence
and take responsibility for their
learning. The size of the College
and its orientation programs, such
as the Big Sister/Little Sister buddy

program, promotes a community
in which every student is valued
and guided along their academic
journey.
Students participate in core
curriculum tailored to their ability
and aspirations. Co-curricular
studies in music, performing arts,
visual arts, academic extension
and leadership development
initiatives augment traditional
learning. While inter-house/
interschool athletics, and indoor/
outdoor team sports promote a
culture of participation and enable
talented students to compete at
elite levels.
With a commitment to girls’
education, the Academy
encourages all students to be
all that they can be, and each
graduate who leaves appreciates
and is ready to contribute to the
dynamic role of women in the
future.

ENROLMENT CONTACT
Kerri Ruff
88 Nicholson St, Fitzroy VIC 3065
Tel: 03 9412 7154 Fax: 03 9419 3885
Email: registrar@academy.vic.edu.au
Website: www.academy.vic.edu.au
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ALPHINGTON GRAMMAR SCHOOL

Principal:
Dr Vivianne Nikou
Transition Coordinator:
Ms Toula Terezakis
School Tours:
Regular tours each term,
book on website

KEY DETAILS
Type:
Level:
Size:
Gender:
Religion:
Uniform:
EAL Support:
VCE:
VET:
VCAL:

Independent
ELC-Year 12
560 students
Co-educational
—

Yes
Yes
Yes
No
No

The 546 bus running 		
between Heidelberg
and Melbourne University
stops near the school.
There is also a charter bus
service.
Train: The Hurstbridge train
line stops 10 minutes from
the school at nearby 		
Alphington Station.
Bus:

A

lphington Grammar School is
an open-entry, co-educational
ELC to Year 12 Independent
school, situated in an idyllic and
convenient location on the banks
of Darebin Creek.
At Alphington Grammar School
the primary focus is the health
and wellbeing of their students,
and ensuring that every student
experiences success whilst at
the school. Success is measured
by each student’s individual
achievement – by knowing that
they are doing the very best that
they can do.
Each student is an individual, with
a developing sense of self, seeking
to be engaged in their learning
journey, and provided with a
breadth of opportunities, across
a range of disciplines. The school
provides a safe, inclusive and
culturally rich environment.
The world ahead for today’s

children is vastly different from the
world we navigate each day as
parents and teachers. The school
is committed to providing students
with the skills of lifelong learning,
resilience and habits of mind
that prepare them for the many
opportunities that come their way.
The engaging relationships
that develop within the school
community make a real difference,
and so students are placed at
the heart of everything. As a
small school, AGS prides itself on
knowing and understanding its
students, their individual needs
and their families.
Learning is more than facts
and figures. Students are
not only assisted in learning
the fundamentals of a strong
education – they are shown how to
apply that learning to experiences
that give them the skills and
abilities to thrive in the world.

ENROLMENT CONTACT

Mrs Pauline Sistanis, Registrar
18 Old Heidelberg Rd, Alphington VIC 3078
Tel: 03 9497 4777
Email: info@ags.vic.edu.au
Website: www.alphington.vic.edu.au
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COLLINGWOOD ALTERNATIVE SCHOOL

Host School:
Collingwood College
Head of Campus:
Chris Astley
Transition Coordinator:
Chris Astley
School Tours:
Ring to book an appointment

KEY DETAILS
Type:
Alternative
Setting:
Level:
Size:
Gender:
Religion:
Uniform:
EAL Support:
VCE:
VET:
VCAL:

Government
Yes
Secondary
26 students
Co-educational
—

No
Yes
No
Yes
Yes

The number 200 and 207
buses stop on Wellington St
Train: The Hurstbridge and
South Morang train lines
stop at Collingwood 		
Station
Tram: A short walk from either
Smith St for trams from
Bundoora to the city or
from Victoria Pde trams
Bus:

C

ollingwood Alternative School
is a government secondary
school which provides alternative
educational opportunities through
applied learning practises.
An experienced, dedicated and
long-standing team of staff take
pride in offering an engaging
curriculum which targets individual
needs.
The small size allows for flexibility,
adaptability and responsiveness to
opportunities such as: community
partnerships and innovative
curriculum provision.
The aim is for
students to attend
school regularly, set
and achieve goals,
learn cooperatively
with others and
experience success.
Literacy and numeracy support is
available and students develop
within a small, nurturing family-like
environment.
Facilities include state-of-the-art
wood technology areas; visual
arts, design and photography
classrooms; film making & greenscreen facilities; food technology/
kitchen area; and a digital music
recording and practice studio.
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ACRONYMS LIST

EAL Support - English as an
Additional Language Support
VCE - Victorian Certificate of
Education
VET - Victorian Educational
Training Courses, which can be
offered as part of VET or VCAL
studies
VCAL - Victorian Certificate of
Applied Learning
IB - International Baccalaureate
See page 5 for more information
on the Victorian Education
system.

ENROLMENT
CONTACT
Chris Astley
7 Stanley St
Collingwood VIC 3066
Tel: 03 9419 3816
Fax: 03 9419 3816
Email: admin@cas.vic.edu.au
Website: www.cas.vic.edu.au

COLLINGWOOD COLLEGE
Collingwood College

Inspiring Young People

Secondary Principal:
Judith Clelland
Transition Coordinator:
Liria Stratus
School Tours: For enquiries
about school tours you
can contact the school on
9417 6681 or email tours@
collingwoodcollege.vic.edu.au

KEY DETAILS
Type:
Level:
Size:
Gender:
Religion:
Uniform:
EAL Support:
VCE:
VET:
VCAL:

Government
P-12
820 students
Co-educational
—

No
Yes
Yes
Yes
Yes

C

ollingwood College is a P-12
Government school with
approximately 820 students on
the main campus. The College
offers educational programs to
meet a range of individual needs
in an outstanding educational
environment and is a warm and
welcoming school with a strong
commitment to partnerships with
parents and the broader community.
The College has a structure that
best suits the learning needs of
all students at the different stages
of their development with the
main campus arranged into a P-6
and a 7-12 setting. The College
offers innovative and progressive
teaching and learning approaches.
The educational program consists

Hoddle St buses from 		
St Kilda to Northcote stop
on the eastern side of
the College. Doncaster bus 		
services are available from 			
Gipps St. Johnston St buses link
Bulleen, Kew, Carlton and the city
Train: The Hurstbridge and South Morang
train lines stop at Collingwood Station
Tram: A short walk from either Smith St 		
for trams from Bundoora to the city
or from Victoria Pde trams
Pedestrian: There is a school crossing on 		
Hoddle St and an overpass
Bus:

of lots of choices for families with
a P-6 main program inspired by
a Reggio Emilia approach, a 7-10
main program and a specialist
P-10 Steiner program.
The school is enriched with an
outstanding P-12 Chinese LOTE
program, Year 3-12 Instrumental
Music program, Year 3-8 Stephanie
Alexander Kitchen Garden
program and an international
student program. At the senior
level the choice of subjects
available is greatly increased by
a co-operative arrangement with
Fitzroy High School offering VCE,
VCAL and VET courses.
At Collingwood College, the
social, emotional and physical
development of each child lies
at the heart of the educational
process. Staff, students and
families are committed to working
inclusively through open and
effective communication and
partnership.

ENROLMENT CONTACT
Tarryn McRae
McCutcheon Way (Cnr Cromwell St)
Collingwood VIC 3066
Tel: 03 9417 6681 Fax: 03 9416 1279
Email: collingwood.co@edumail.vic.gov.au
Website: www.collingwood.vic.edu.au
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FITZROY HIGH SCHOOL

Principal:
Linda Mitchell (Acting Principal)
Transition Coordinator:
Sandra Dickins
School Tours:
Book via school website

KEY DETAILS
Type:
Level:
Size:
Gender:
Religion:
Uniform:
EAL Support:
VCE:
VET:
VCAL:

F

itzroy High School is located
in Fitzroy North. Established
in 1915, the school was closed in
1992 and reopened in 2004 as a
direct result of community action.

Government
Secondary
600 students
Co-educational

Fitzroy High School’s enrolment
is at capacity and demand for
enrolment is beyond the number
of places available. Fitzroy will be
taking a maximum of 100 new Year
7 students each year.

No (Sports
shirt only)
No
Yes
Yes
Yes

Fitzroy High School values
children as individual learners
who are full of potential and
capable of excellence. The school
prepares their students to be
lifelong learners, reflective and
creative thinkers, responsible and
active citizens, and resilient and
adaptable problems solvers able
to navigate through an uncertain
and constantly changing future.

—

Fitzroy is a learning community
where students and teams of
teachers work together to:

Bus stop outside the
school on Michael St
Tram: Close to Queens Pde
and St Georges Rd
Train: The South Morang 		
train line stops at 		
Rushall Station
See ptv.vic.gov.au for bus, train
and tram information
e.g. timetables, fares and route
planning.
Bus:

•

Achieve high standards

•

Celebrate diversity and
embrace individual differences

•

Build a cohesive,

compassionate and proud
school community
•

Develop beyond their current
capacity; and

•

Participate in and contribute to
their wider community

Fitzroy High School’s values are
Respect, Trust and Engage.
The school’s organisational
structure is based on teams
that support student learning
and fosters the development of
strong academic and personal
relationships. Each school day
starts with a half-hour advisory
class, promoting the building of
relationships and self-knowledge
with a focus on transition, social/
emotional and health curriculum.
For extension in Year 10, students
are able to access the full range
of VCE and VET offerings. The
VCE program is co-delivered
with Collingwood College,
providing significant choices and
flexibility for students, as well as
contributing to their transition
skills in preparation for tertiary
study.

ENROLMENT CONTACT
Abbey Akers
Falconer St, North Fitzroy VIC 3068
Tel: 03 9488 1900
Email: fitzroy.hs@edumail.vic.gov.au
Website: www.fitzroyhs.vic.edu.au
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LYNALL HALL COMMUNITY SCHOOL

Principal:
New Principal TBA
Transition Coordinator:
Nim McIntyre
School Tours:
By appointment

KEY DETAILS
Type:
Alternative
Setting:
Level:
Size:
Gender:
Religion:
Uniform:
EAL Support:
VCE:
VET:
VCAL:

Government
Yes
Secondary
70+ students
Co-educational
—

No
Yes
Yes
Yes
Yes

Tram: Route 75 from Flinders
St, route 48 from Collins
St to Bridge Rd. Route
109 Victoria St
Train: The Hurstbridge and
Epping train lines stop
at West Richmond Station

L

ynall Hall is a multi campus
community school focused on
developing the social, emotional
and educational needs of
students.
We are a Community School
accepting students from the wider
Melbourne Metropolitan area.
Students are able to engage in a
broad range of educational and
community activities designed to
build resilience and confidence.

to develop positive social
experiences and relationships.
The school responds and adapts
to the needs of students through
a broad, engaging and creative
curriculum. Students complete
individualised programs with an
emphasis on improving literacy
and numeracy outcomes.

Many of the students are seeking
to re-engage in education after
disengagement from schooling.

Extensive classroom support is
provided in each class, as well
as personal support for students
from youth workers and paraprofessionals.

Mutual respect is a core value of
the school community and the
programs encourage students

Senior students access a range of
VCE, VET and VCAL programs and
vocational pathways.

ENROLMENT CONTACT

Nim McIntyre
Corner Gleadell and Highett Sts, Richmond VIC 3121
Tel: 03 9428 4421
Email: lynall.hall.cs@edumail.vic.gov.au
Website: www.lynallhall.vic.edu.au
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MELBOURNE GIRLS’ COLLEGE

Principal:
Karen Money
Transition Coordinator:
Brent Houghton
School Tours:
Open Day in April each year

KEY DETAILS
Type:
Level:
Size:
Gender:
Religion:
Uniform:
EAL Support:

Government
Secondary
1450 students
Girls only
—

Yes
No (EAL offered
from Yr 10)

VCE: Yes
VET: Yes
VCAL: No

Train: Close to Burnley 		
Station
Tram: Bridge Rd and Swan 		
St are only a short walk
away
See ptv.vic.gov.au for bus, train
and tram information
e.g. timetables, fares and route
planning.

M

elbourne Girls’ College was
established in 1994. It is in
the suburb of Richmond, on a site
next to the Yarra River. The College
is committed to environmentally
sustainable practices.

The curriculum incorporates some
interdisciplinary units in Years 7-9,
and a large number of VCE and
VET options are available. Year 10
students are able to access VCE
subjects.

The College has about 1400
students from culturally
and geographically diverse
backgrounds. It welcomes the
enrolment of girls from the
local area, and also offers some
enrolment opportunities for
girls from across Melbourne and
overseas. The student population
is at capacity for the site.
Enrolment demand for places is
well above the number of places
available.

The College council is proactive in
funding the upgrade of amenities
and impressive new facilities. In
recent years this has included arts
and technology wings, cafeteria,
Gillard Centre (comprising food
technology centre and boathouse)
and sporting facilities.
All students in Years 7-10 have
timetabled wellbeing classes
which draw upon the work of
Seligman (positive psychology)
and Dweck (growth mindset)
amongst others. Each year level
focuses on a different pillar of
the MGC Wellbeing Framework:
Emotional Literacy, Growth
Mindset, Empathy, Kindness,
Gratitude and Resilience.
The College community is
strengthened through the active
participation of parents and
community groups.

ENROLMENT CONTACT

Bryony Sahlstrom, Enrolment Officer (Year 7)
Yarra Boulevard, Richmond VIC 3121
Tel: 03 9428 8955
Email: bryony.sahlstrom@mgc.vic.edu.au
Website: www.mgc.vic.edu.au
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PRINCES HILL SECONDARY COLLEGE

Principal: Trevor Smith
Transition Coordinator: Agne Douvartzidis
School Tours: Book online

KEY DETAILS
Type:
Level:
Size:
Gender:
Religion:
Uniform:
EAL Support:
VCE:
VET:
VCAL:

Government
Secondary
880 students
Co-educational
—

No
No
Yes
Yes
Yes

Tram: Close to Lygon St 		
and Royal Pde
Train: Close to Jewell Station
on the Upfield line
See ptv.vic.gov.au for bus, train
and tram information
e.g. timetables, fares and route
planning.

P

rinces Hill Secondary College
(PHSC), with approximately
880 students, provides a unique,
supportive learning environment
that fosters the school values
of Community, Diversity, Social
Responsibility, Creativity, Doing
Your Best and Self-reliance.
PHSC maintains mixed ability
classes up to Year 10, it is
recognised that students require
a broad range of skills and
attitudes to live sustainably
and collaboratively. The school
attracts a high proportion of
families with a professional
background who regularly
contribute to decision-making
processes, tutoring programs
and master classes.
The School is recognised for
high academic standards and
excellence across the curriculum,
in particular the humanities,
sciences, the arts and music.

The school engages students
in the social issues of the day,
encouraging analysis, values
development and a sense of
giving back to the community.
Students are engaged in forums
such as the State Executive for
Student Leadership, Tomorrow’s
Leaders for Sustainability
program and other forms of
community Service.
PHSC is a vibrant learning
community maintaining formal
partnerships with institutions
such as the University of
Melbourne and CERES. The
curriculum makes extensive use
of the inner city location for
students’ studies.
In line with a broad education,
the College offers an extensive
camps program through the
school camp, “Mirrimbah”,
located at the base of Mt
Buller. Further camps include
study tours to China, Italy, and
France. In Year 9, all students are
involved in our wilderness week
program where all students have
a wilderness experience.

ENROLMENT CONTACT

Anthony Avotins, Assistant Principal Years 7–9
Arnold St, Carlton North VIC 3054
Tel: 03 9389 0600
Email: enquiries@phsc.vic.edu.au
Website: www.phsc.vic.edu.au
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RICHMOND HIGH SCHOOL

Principal:
Colin Simpson
Transition Coordinator:
Victoria Triantafyllou
School Tours:
By appointment / Book via
website

KEY DETAILS
Type: Government
Level: Secondary
Size: 650 students
(in 2023)
Gender: Co-educational
Religion: —
Uniform: Yes
EAL Support: Yes
VCE: Yes in 2021/22/23
VET: Yes
VCAL: No

Tram: Close to Bridge Rd, 		
Church St and 		
Victoria St
Bus:
Johnson St buses link
Bulleen, Kew, Carlton
and the city
Train: The Hurstbridge and
Epping train line stop at
West Richmond Station
See ptv.vic.gov.au for bus, train
and tram information.

R

ichmond High School provides
a stand-alone coeducational
7-12 school for the Richmond
community. It has been built for
650 students and opened in Term
1, 2018 for Year 7 students.

The school has been built
over two sites. The first site at 6
Gleadell St is the multipurpose
facility. The academic precinct
is located at 280 Highett St,
Richmond. The academic precinct
will function as the heart of the
campus with outdoor spaces for
learning and play.
The academic building has
been built over four levels and
has state-of the-art learning
facilities. The spaces are flexible
to promote a range of activities
and experiences to suit the varying
needs of staff and students.
The sports precinct includes
competition grade outdoor courts,
suitable for netball and other
sports. The design also features

change facilities, a canteen and
multi-purpose rooms.

Richmond High School is an
inclusive, high quality coeducational school, serving
the children of its local area.
Students from Richmond High
School will be active and
informed, creative thinkers,
self-motivated, skilled and
knowledgeable, lifelong learners,
entrepreneurial, collaborative,
critical thinkers and great
communicators.
Richmond High School works
to combine high expectations
with genuine care and support.
Embracing and valuing difference
and diversity in its many forms
and working to help students to
appreciate their own innate value.
Richmond High School is working
to guide and craft their students
into young adults who in their
own way make a difference in the
world.

ENROLMENT CONTACT
Paige Willing, Administration
Gleadell St, Richmond VIC 3121
Email: richmond.hs@edumail.vic.gov.au
Website: www.rhs.vic.edu.au
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SIMONDS CATHOLIC COLLEGE

Principal:
Peter Riordan
Transition Coordinator:
Michael Hande
School Tours:
www.trybooking.com/TFFJ

KEY DETAILS
Type:
Level:
Size:
Gender:
Religion:
Uniform:
EAL Support:
VCE:
VET:
VCAL:

Catholic
Secondary
500 approx
Boys
Catholic
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tram: Close to Elizabeth 		
St and Victoria St
Train: Close to Flagstaff 		
Station
See ptv.vic.gov.au for bus, train
and tram information
e.g. timetables, fares and route
planning.

S

imonds Catholic College is a
unique two-campus Catholic
secondary school for boys. The
size means that each boy can
be individually known, valued
and have a sense of belonging.
In 2018, 85 boys commenced in
Year 7, arriving from more than 45
different primary schools.
The excellent facilities allow the
College to offer a broad and
exciting curriculum within the
setting of a small school. The close
proximity to the beautiful St Mary’s
Church at West Melbourne, and
St Brigid’s Church in Fitzroy North,
means that boys are provided with
frequent opportunities to reflect,
pray and celebrate the Sacraments
in an inspiring and historical
religious setting.
Simonds Catholic College is a
member of the Associate Catholic
College Competition, which
includes sport, music, drama,
debating, chess, public speaking
and student leadership. Over
four weeks, a Year 9 program

offers students a week-long city
experience, a community service
placement and two outdoor
adventure camps.
In addition to the VCE classes
taught at the St Brigid’s VCE
Campus, students have access
to a wide range of VET subjects
through the Inner Melbourne VET
cluster. VCAL was introduced as
an alternative senior secondary
pathway in 2013. A small number
of VCE classes are shared with
students from the Academy of
Mary Immaculate.
The staff are committed to
providing a high standard of
education in an environment of
mutual support. All Year 7-10
students are issued with an iPad
to support and enhance their
learning.
Simonds Catholic College is an
excellent school that provides a
high quality program to students
within a spiritual, academic, social,
sporting and cultural dimension.

ENROLMENT CONTACT
Katie Hadjab, Registrar
273 Victoria St, West Melbourne VIC 3003
Tel: 03 9321 9200
Email: enquiries@sccmelb.catholic.edu.au
Website: www.sccmelb.catholic.edu.au
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SOPHIA MUNDI STEINER SCHOOL

Principal:
Fiona Cock
Transition Coordinator:
Tanya Sarmas
School Tours/Enrolment:
Ring or book online for
appointment at sophiamundi.
vic.edu.au/enrolment/

KEY DETAILS
Type: Independent
Level: Pre-school
&P-12
Size: 190 approx
Gender: Co-educational
Religion: —
Uniform: No
EAL Support: Yes
VCE: No
VET: No
VCAL: No
IB: Yes

Close to Johnston St
buses
Train: Close to Victoria Park
Station
See ptv.vic.gov.au for bus, train
and tram information
e.g. timetables, fares and route
planning.
Bus:
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ophia Mundi is an independent,
non-denominational and coeducational inner city Steiner
school offering an affordable,
enriching educational pathway
from early childhood to senior
secondary. The school was
founded on 16th May 1985. The
school is located in inner city
Melbourne within the beautiful
and safe surrounds of the
Abbotsford Convent, adjacent to
the Collingwood Children’s Farm.
It is a not-for-profit organisation,
a member of Steiner Education
Australia, and an IB World School
offering the unique combination
of a Steiner Curriculum and
the International Baccalaureate
Diploma. This unique educational
offering marries the richness of
Steiner education to Year 10,
with the IB in Years 11 & 12
contributing an internationally
recognised benchmark
qualification.
Students are drawn from a
wide area, with many coming
from Melbourne’s inner eastern
suburbs. They represent all parts
of the economic spectrum. The
curriculum and pedagogy is
equally suited to a diverse range
of ethnic and cultural backgrounds
and our mix of students reflects
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the cultural and ethnic richness of
the surrounding population. The
school is supported by a strong
parent community and maintains
a belief that we all share in the
education of our children. The
school encourages an active
lifestyle, healthy eating – organic/
biodynamic food where possible –
and sustainability.
Parents are encouraged to
participate in support of the
school. The school celebrates
a range of
festivals. It is
commonplace
to see colourful
dancing, live
music, drama,
and games.

ENROLMENT
CONTACT
1 St Heliers St
Abbotsford VIC 3067
Tel: 03 9419 9229
Fax: 03 9419 0835
Email:
enquiries@sophiamundi.
vic.edu.au
Website:
www.sophiamundi.vic.edu.au

INNER NORTHERN

Cố gắng nâng cao kỹ năng và kiến thức của các trường học, gia đình và cộng đồng
để hỗ trợ tốt hơn khi học sinh chuyển từ tiểu học lên trung học (Lớp 5 – 9).
Vào năm 2012, dự án Joining the Dots (trước đây gọi là Dự án Chuyển từ Tiểu học lên Trường Trung học
của Yarra) đã được khởi xướng tại Thành phố Yarra. Mục đích của dự án này là để xác định, thực hiện và
đánh giá kiểu mẫu chuyển tiếp cho thanh thiếu niên, gia đình, lĩnh vực cộng đồng và các trường học để
bảo đảm thanh thiếu niên chuyển suôn sẻ từ tiểu học lên trung học, vẫn tiếp tục đi học và kết nối với
việc học hành của các em.
Với ngân khoản tài trợ từ hai Ngân khoản tài trợ cấp Đầu
tư vào Cộng đồng của Thành phố Yarra, dự án sáu năm này
đề ra kiểu mẫu Joining the Dots Model for Transition. Phản
ánh các nghiên cứu hiện tại, dữ liệu và các dự án học tập,
kiểu mẫu này sẽ là kim chỉ nam cho các trường học và các
cơ quan cộng đồng để họ cải tiến việc chuyểntừ tiểu học lên
trung học cho học sinh và gia đình.
Joining the Dots Model for Transition giờ đây gồm có một
số dự án cộng đồng trường học-cộng đồng và đã góp phần
cải tiến quy cách thực hành chuyển tiếp tại ít nhất 25 trường
học trên khắp vùng phía bắc nội thành Melbourne. Ngân
khoản tài trợ từ Dịch vụ Thanh niên Tập trung vào Trường
học và Hội đồng Thành phố Darebin đã giúp INLLEN mở
rộng dự án đáng khen ngợi này sang Moreland và Darebin.
INLLEN cũng tiếp tục mở rộng Dự án JTD thông qua việc
phát triển Mạng Chuyển tiếp vùng phía Bắc Nội thành và
Hướng dẫn Chuyển tiếp dành cho các trường học.
Ngoài Tài liệu hướng dẫn này, quý vị nên tìm hiểu về các tài
nguyên chuyển tiếp khác sẽ giúp quý vị và con em chuyển
lên trường trung học. Chúng bao gồm các dòng liên kết,
video ngắn và sách hữu ích cho học sinh và gia đình.
Muốn biết thêm thông tin về việc chuyển tiếp, tài liệu hoặc
tải xuống bản sao Tài liệu Hướng dẫn này (bản tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Somali và tiếng
Việt), xin quý vị truy cập: www.inllen.org.au/joining-the-dots/

ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI

The INLLEN acknowledges
the support of the
Victorian Government

Các đối tác trường học và cộng đồng khác nhau đã góp phần soạn thảo Tài liệu Hướng dẫn này, đã được phỏng
theo bản gốc do Zita Pinda, Seven Ways Consultancy (2014) soạn thảo.

