
Đơn vị tổ chức 

NGÀY HỘI  
GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

AUSTRALIA 2018
FAIR GUIDE

AEAS Vietnam

Gặp gỡ đại diện các trường. Nhận được sự hỗ trợ từ các 

công ty tư vấn du học trong việc chọn trường học, nộp 

đơn đăng ký học và xin cấp visa

Đăng ký trước hoặc tại triển lãm

exhibitions.aeas.com.au/hcmexhibitions.aeas.com.au/hanoi

Hà Nội  
9h00 – 13h00, Thứ Bảy, 

Ngày 22/09/2018

Pullman Hotel

TP. Hồ Chí Minh
9h00 – 13h30, Chủ Nhật,  

Ngày 23/09/2018

Sheraton Saigon Hotel
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Vị trí địa lý của các trường tại Úc

AUSTRALIAN CAPITAL 
TERRITORY
Canberra Grammar School

NEW SOUTH WALES
Kincoppal - Rose Bay
Macarthur Anglican School
Macquarie Grammar School
PLC Sydney
St Catherine’s School
The Scots College

QUEENSLAND
John Paul International  
College
St Paul’s School

SOUTH AUSTRALIA 
Eynesbury Senior College
Pembroke School
Scotch College Adelaide
Woodcroft College

VICTORIA 
Avalon College
Beaconhills College
Caulfield Grammar School
Kardinia International College
Kilvington Grammar School
Melbourne Grammar School
Oxley Christian College
St Leonard’s College
Tintern Grammar

Trinity Grammar School, Kew
Westbourne Grammar School

WESTERN AUSTRALIA
Aranmore Catholic College
ASC International

WESTERN AUSTRALIA

SOUTH AUSTRALIA

NORTHERN 
TERRITORY

QUEENSLAND

NEW SOUTH WALES

AUSTRALIAN 
CAPITAL TERRITORY

VICTORIA

TASMANIA

Mục Lục
Hà Nội TP. HCM

Vị trí địa lý của các trường tại Úc 3

AEAS 4

Hệ Thống Đăng Ký Trường Học Của Úc 6

Các hội thảo 8

ISA Guardian & Welfare Services 9 ✔

Aranmore Catholic College (WA) 10 ✔

ASC International (WA) 11 ✔

Avalon College (VIC) 12 ✔

Beaconhills College (VIC) 13 ✔ ✔

Canberra Grammar School (ACT) 14 ✔ ✔

Caulfield Grammar School (VIC) 15 ✔ ✔

Eynesbury Senior College (SA) 16 ✔

John Paul International College (QLD) 17 ✔

Kardinia International College (VIC) 18 ✔ ✔

Kilvington Grammar School (VIC) 19 ✔

Kincoppal - Rose Bay (NSW) 20 ✔ ✔

Macarthur Anglican School (NSW) 21 ✔ ✔

Macquarie Grammar School (NSW) 22 ✔

Melbourne Grammar School (VIC) 23 ✔ ✔

Oxley Christian College (VIC) 24 ✔

Pembroke School (SA) 25 ✔

PLC Sydney (NSW) 26 ✔ ✔

Scotch College Adelaide (SA) 27 ✔ ✔

St Catherine’s School (NSW) 28 ✔ ✔

St Leonard’s College (VIC) 29 ✔ ✔

St Paul’s School (QLD) 30 ✔ ✔

The Scots College (NSW) 31 ✔ ✔

Tintern Grammar (VIC) 32 ✔ ✔

Trinity Grammar School, Kew (VIC) 33 ✔ ✔

Westbourne Grammar School (VIC) 34 ✔

Woodcroft College (SA) 35 ✔ ✔
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AEAS Thông Báo Lịch Tổ Chức Thi tại Hà Nội  
và Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

CÁC NGÀY TỔ CHỨC THI AEAS- VIỆT NAM 2018 
Năm 2018 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Hà Nội 8, 29 13, 27 10, 24 1, 15
Hồ Chí Minh 5, 28 3, 19 7, 16 5, 14

Báo cáo đánh giá của AEAS 

•  Giúp phụ huynh và các công ty tư vấn du 
học xác định trường học phù hợp với nhu 
cầu và khả năng của học sinh

•  Giúp các trường học hiểu năng lực của 
học sinh và làm Thư chấp nhận học phù 
hợp

•  Xác định trình độ tiếng Anh hiện tại của 
học sinh 

•  Giúp phụ huynh lên kế hoạch ngân sách 
cho việc đi du học trong đó bao gồm cả 
yêu cầu về chương trình Anh ngữ chuyên 
sâu 

•  Báo cáo đánh giá cung cấp: 
•  Điểm số cho từng bài kiểm tra tiếng Anh 

và điểm số chung của các môn theo 
thang điểm cao nhất là 100

•  Một đề nghị về yêu cầu học thêm chương 
trình Anh ngữ chuyên sâu trong một số 
tuần 

•  Điểm chính xác và điểm ước lượng tính 
theo mức từ 1-9 (hệ số standnine) cho 
trắc nghiệm tư duy tổng quát và toán học

•  Đề nghị về cấp độ lớp đăng ký học tại Úc  

Báo cáo đánh giá của AEAS hoàn tất trong 
vòng 7 đến 10 ngày làm việc.  
Một bản sao của báo cáo được  
chuyển tiếp đến trường của Úc, công ty tư 
vấn du học và học sinh. 

Đăng ký kiểm tra – Đăng ký online để đặt 
lịch Thi kiểm tra tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí 
Minh. Các ngày Thi kiểm tra được liệt kê 
tại: http://aeas.com.au/how-to-register/Lệ 
phí kiểm tra AEAS là AUD$520 hoặc tương 
đương bằng tiền Việt Nam. 

Các tài liệu hướng dẫn thực tập kiểm tra 
AEAS với chi phí AUD$35/quyển. Tài liệu 
có sẵn cho khối lớp 10-12 và lớp 7-9 và lớp 
4-6.

AEAS Vietnam

AEAS
Tầng 1, 383 Clarendon Street  South Melbourne, Victoria, 3205, Australia
Điện thoại:  +61 3 9645 0077
Email:  admin@aeas.com.au
Web:  www.aeas.com.au

INTERNATIONAL
STUDENT ASSESSMENTS

GIỚI THIỆU AEAS
AEAS đã kiểm tra đánh 
giá học sinh quốc tế để 
được chấp nhận vào học 
tại các trường trung học 
của Úc từ năm 1985. 

AEAS được công nhận bởi các 
trường của chính phủ và các  
trường độc lập trên khắp nước Úc. 
Báo cáo của AEAS sẽ hỗ trợ đáng 
kể hồ sơ nhập học của bạn để có thể 
được nhận vào học tại một trường 
trung học hàng đầu của Úc. Những 
trường Úc chấp nhận việc đánh giá 
của AEAS được liệt kê ở website:  
www.aeas.com.au

Nhiều học sinh sau khi hoàn tất việc 
đánh giá của AEAS đã được nhận 
vào học tại một số trường có uy tín 
nhất ở Úc. Những học sinh này sau 
đó đã hoàn tất chương trình Trung 
học với kết quả xuất sắc và tiếp tục 
học tại một số trường Đại học hàng 
đầu của Úc như Đại học Melbourne, 
Đại học New South Wales, Đại học 
Sydney, Đại học Monash, Đại học 
Adelaide và Đại học Queensland. 

Đánh giá của AEAS bao gồm: 
1. Trình độ Tiếng Anh - Khả năng 

Từ vựng, Đọc, Viết, Nghe và Nói
2. Khả năng tư duy tổng quát 
3. Khả năng tư duy Toán học 

Bài kiểm tra kéo dài khoảng 3 tiếng. 
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Tìm kiếm và so sánh các trường học 
chấp nhận học sinh quốc tế của Úc

AUSTRALIAN SCHOOLS  
APPLICATION SYSTEM
HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TRƯỜNG 

HỌC CỦA ÚC

www.aeasschools.aeas.com.au

Mới

Dành cho học sinh/ 
phụ huynh và Công 
ty du học

Truy cập thông tin hiện tại 
về các trường học

Tìm kiếm thông tin các 
trường học ở Úc
•  Theo tiểu bang hoặc 

thành phố
• Tên trường
• Loại trường
• Loại chỗ ở

Kiểm tra tình trạng xem còn 
chỗ không theo cấp độ lớp

Đăng ký trực tuyến trường 
bạn chọn

Kiểm tra tình trạng hồ sơ 
đăng ký trực tuyến của bạn

INTERNATIONAL
STUDENT ASSESSMENTS

Thông tin của các trường mới sẽ được cập nhật thường xuyên. Vui lòng 
truy cập để có danh sách đầy đủ 

NEW SOUTH WALES
ELS Universal English College Số CRICOS. 00053J

Masada College Số CRICOS. 00401E

Ravenswood School for Girls Số CRICOS. 02306K

St Catherine’s School Số CRICOS. 02322K

The Illawarra Grammar School Số CRICOS. 02300E

Wenona Số CRICOS. 02275A

QUEENSLAND
Canterbury College Số CRICOS. 01609C

John Paul International College Số CRICOS. 00500B

St Margaret’s Anglican Girls School Số CRICOS. 00511K

SOUTH AUSTRALIA
Scotch College Adelaide Số CRICOS. 00615B

Woodcroft College Số CRICOS. 01645K

TASMANIA
Launceston Church Grammar School Số CRICOS. 00650K

VICTORIA
Beaconhills College Số CRICOS. 03182J

Billanook College Số CRICOS. 00131M

Hawthorn-Melbourne Số CRICOS. 02931G

Kardinia International College Số CRICOS. 01502C

Melbourne Girls Grammar Số CRICOS. 00322D

Oakleigh Grammar Số CRICOS. 03423G

St Margaret’s and Berwick Grammar School Số CRICOS. 00344J

The Geelong College Số CRICOS. 00142G

Tintern Grammar Số CRICOS. 00348E

Toorak College Số CRICOS. 00349D

WESTERN AUSTRALIA
Aranmore Catholic College Số CRICOS. 00745C

ASC International Số CRICOS. 03547G
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Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:

8

Các hội thảo

ISA Guardian & Welfare Services
(International Student Alliance)

www.studentguardians.com

ISA Guardian & Welfare Service là dịch vụ 
giám hộ chuyên nghiệp lớn nhất tại Úc. Tất cả 
những người giám hộ chuyên nghiệp của chúng 
tôi đều có thể nói tiếng Việt để các phụ huynh 
có thể liên lạc trực tiếp với người giám hộ của 
chúng tôi bất cứ lúc nào.

Vai trò của chúng tôi là bảo vệ và chăm sóc cho 
con trai hoặc con gái của bạn. Chúng tôi không 
làm việc cho nhà trường hoặc nhà cung cấp 
chỗ ở mà chúng tôi làm việc cho bạn- các phụ 

huynh để hỗ trợ và bảo vệ con bạn. Bạn nên có 
một người giám hộ chuyên nghiệp từ ISA để hỗ 
trợ và chăm sóc con bạn và trở thành đại diện 
địa phương của bạn tại Úc

Học sinh dưới sự chăm sóc của ISA cũng sẽ 
nhận được quyền truy cập miễn phí vào ứng 
dụng dịch vụ khẩn cấp bảo vệ an toàn cho học 
sinh của ISA.

Ivan Mckinney - Managing Director
info@studentguardians.com
+61 3 9663 2887

Năm thành lập 1998

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Không

Chứng chỉ giáo dục/ IB Không

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) Không

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

Không

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Phí giám hộ cho dịch vụ  
12 tháng là $2,200

Chi phí ăn ở Không 

Tại TP.HCM

THỜI GIAN CHỦ ĐỀ ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

9.30 – 10.00

Làm sao chọn được 1 trường học ở Úc 

cung cấp chương trình chuyển tiếp tốt 

nhất vào các trường đại học được xếp 

hạng trên thế giới cho con của bạn

Một trường của Úc 

10.30 – 11.00 
Lợi thế của việc học tại các trường tư 

của Úc đối với học sinh Việt Nam
Một trường của Úc

11.30 – 12.00 
Kiểm tra AEAS - cơ hội để được nhận 

vào các trường tốt nhất của Úc
Tổ chức AEAS



Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:
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Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:

Trường cao đẳng công giáo Aranmore là 
trường dành cho cả nam và nữ sinh từ lớp 7 
đến lớp 12 nằm ở Leederville, cách trung tâm 
thành phố Perth 3 km và có 1 trạm xe lửa từ 
thành phố. Trường có các tòa nhà được xếp 
hạng di sản và các cơ sở hiện đại. Chúng tôi 
đã cung cấp chương trình giáo dục chất lượng 
cao cho học sinh nước ngoài trong hơn hai 
mươi năm.

Aranmore Catholic College cung cấp chương 
trình giáo dục cho học sinh tập trung mạnh vào 
sự kết nối và hợp tác. Cam kết của chúng tôi 
đối với chính sách chăm sóc học sinh quốc tế 
và an sinh có nghĩa là học sinh rời trường với 
cả hai tiêu chuẩn cao về thành tích học tập và ý 
thức mạnh mẽ về khả năng phát triển.

Nhiều nhân viên của chúng tôi có trình độ 
chuyên môn cao về giảng dạy tiếng Anh như 
một ngôn ngữ bổ sung hoặc ngôn ngữ bản xứ 
làm cho Aranmore là một nơi tuyệt vời cho du 
học sinh đến học tập. Học sinh nước ngoài 
được hưởng thêm sự hỗ trợ bằng tiếng Anh 
như một ngôn ngữ bổ sung hoặc ngôn ngữ bản 
xứ với giáo viên chuyên ngành, trong khi tham 
dự tất cả các lớp học chính khóa với các học 
sinh khác.

Aranmore Catholic College

WESTERN AUSTRALIA www.aranmore.wa.edu.au
Số CRICOS. 00745C

Bev Haigh - Overseas Student Coordinator
bev.haigh@cewa.edu.au
+61 408 097 643

ASC International

WESTERN AUSTRALIA www.ascinternational.wa.edu.au
Số CRICOS. 03547G

Năm thành lập 1903

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB WACE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 720

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

46

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-10: AUD$21,500/năm
Lớp 11-12: AUD$22,000/năm

Chi phí ăn ở AUD$320/tuần

Năm thành lập 1985

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có

Các chương trình tiếng Anh khác Không

Chứng chỉ giáo dục/ IB WACE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12)
Lên đến 1.940 em (sỉ số học 
sinh mỗi cơ sở khác nhau)

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

80 (sỉ số học sinh mỗi cơ sở 
khác nhau)

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) Lớp 7-12: AUD$23,924

Chi phí ăn ở
Homestay: AUD$310/tuần
Nội trú: AUD$525/tuần

Được thành lập năm 1985, Anglican Schools 
Commission (Inc.) là một trong những hệ thống 
giáo dục phi chính phủ lớn nhất tại Úc. Các 
trường của ASC là các cộng đồng Kitô giáo 
rõ ràng thể hiện sự quan tâm lẫn nhau và đối 
xử với tất cả mọi người với sự đạo đức và tôn 
trọng nhất.

Chúng tôi cung cấp:

•  Một mạng lưới các lựa chọn trường trung học.
•  Một mẫu đơn có thể đăng ký tối đa chín 

trường ASC.
•  Xuất sắc trong giảng dạy và kết quả học tập.

St Mark’s Anglican Community School được 
xếp hạng trong 20 trường tư thục hàng đầu ở 
WA vì những tiến bộ về giáo dục .

St George’s Anglican Grammar School, Trường 
Cộng đồng theo hệ thống Anh quốc, Thung 
lũng Swan có tỷ lệ tốt nghiệp lớp 12 trong năm 
2016 là 100%.

•  Một chương trình hỗ trợ học sinh quốc tế độc 
đáo và sáng tạo và hệ thống chăm sóc học 
sinh quốc tế bắt nguồn từ các giá trị Kitô giáo 
mạnh mẽ của ASC.

•  Một môi trường học tập tuyệt vời, nơi học sinh 
quốc tế học cùng với học sinh Úc trong một 
môi trường nói tiếng Anh thuần túy.

•  Tư vấn và hỗ trợ học tập và ngôn ngữ sau giờ 
học miễn phí.

•   Các chương trình ngoại khóa toàn diện, 
chẳng hạn như nghệ thuật biểu diễn, máy bay 
không người lái và mô phỏng chuyến bay, 
cưỡi ngựa, thể thao dưới nước, v.v ...

Vivian Xing - Regional Manager - Asia
vxing@asc.wa.edu.au
+86 138 1127 4776



Người liên lạc:
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Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:

Trường nội trú nhỏ hoàn toàn dành cho học 
sinh quốc tế. An toàn và bảo mật.
• Vị trí độc đáo và tiện nghi tuyệt vời
• Môi trường nói tiếng Anh bao gồm sau giờ 
học và cuối tuần.
• Chú ý đến nhu cầu của từng học sinh.
• Giáo trình chuyên môn và đội ngũ nhân viên 
có tay nghề cao.
• Các chương trình thể thao hàng ngày sau 
giờ học.
• Các chuyến du ngoạn văn hóa và giải trí 
được giám sát vào mỗi tối thứ 6, thứ 7 và Chủ 
Nhật.
• Chương trình học hè và nghỉ hè ngắn hạn.

Avalon  College

VICTORIA www.avaloncollege.vic.edu.au
Số CRICOS. 01803A

Trung học Beaconhills là một trường độc lập dành 
cho cả nam và nữ sinh cung cấp chương trình giáo 
dục từ bậc tiểu học đến lớp 12, tọa lạc tại phía 
Đông - Nam thành phố Melbourne.
Các thế mạnh của chúng tôi:
•  Các kết quả học tập cao, với nhiều học sinh 

nhận được chứng chỉ VCE (Chứng chỉ giáo dục 
Victorian), các giải thưởng xuất sắc về các môn 
công nghệ, nghệ thuật và thiết kế

•  Các chương trình hỗ trợ tuyệt vời dành cho học 
sinh quốc tế bao gồm chương trình Anh ngữ 
(EAL), các kế hoạch học tập tự lập và các nhóm 
cùng làm bài tập sau giờ học và các buổi trợ 
giảng.

• Chất lượng giáo dục cao với chi phí rất cạnh tranh
•  Chương trình đào tạo đa dạng với nhiều lựa chọn 

về môn học dành cho học sinh những năm cuối 
cấp

• Nằm ở khu vực an ninh và yên tĩnh, cách thành 
phố đa văn hóa Melbourne chỉ 45 phút, nổi tiếng 
bởi những địa điểm mua sắm tuyệt vời, các nhà 
hàng và rạp hát.
•  Trường có lịch sử 30 năm trong việc tiếp nhận học 

sinh quốc tế, các mối quan hệ chặt chẽ với các 
trường liên kết ở châu Âu và châu Á.

•  Các hoạt động ngoại khóa đa dạng như âm nhạc, 
tranh luận, cờ vua, thể thao và cưỡi ngựa.

•  Nhiều gia đình Homestay thân thiện, tiếp đón và 
chia sẻ với học sinh về cuộc sống của người Úc.

•  Cơ sở vật chất đạt chuẩn vàng bao gồm khán 
phòng trình diễn nghệ thuật 800 ghế, các sân đa 
thể thao, sân vận động trong nhà và 10 sân cỏ 
nhân tạo.

Beaconhills College

VICTORIA beaconhills.vic.edu.au
Số CRICOS. 03182J

Joanne McKenzie - Head of Admissions & Marketing
joanne.mckenzie@beaconhills.vic.edu.au
+61 3 5945 0272

Năm thành lập 1997

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Nội trú

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có - Chỉ học ELICOS

Các chương trình tiếng Anh khác Không

Chứng chỉ giáo dục/ IB Không

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 96

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

80

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) Cung cấp khi có yêu cầu

Chi phí ăn ở Cung cấp khi có yêu cầu

Tamara Claxton - Office Administrator
admin@avaloncollege.vic.edu.au
+61 3 5282 4733

Năm thành lập 1982

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.700 

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

42

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-9: AUD$17,945 - $20,840
Lớp 10-12: AUD$23,155

Chi phí ăn ở
Homestay: AUD$15,000
Nội trú: AUD$22,000
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Được thành lập vào năm 1929, Canberra 
Grammar School là một trường độc lập dành 
cho cả nam và nữ sinh cung cấp chương trình 
giáo dục vượt trội, các chương trình ngoại 
khóa và chăm sóc học sinh quốc tê dành cho 
học sinh học ban ngày và nội trú đến từ mọi 
hoàn cảnh và đức tin trong một cộng đồng 
được hướng dẫn bởi các giá trị Kitô giáo.
Trường tôn trọng và nuôi dưỡng tất cả học 
sinh, từng cá nhân, tìm cách truyền cảm hứng, 
hỗ trợ và khuyến khích những nỗ lực của tất cả 
trong việc hiện thực hóa trí tuệ, tinh thần, văn 

hóa, xã hội và thể chất của họ. Trường cung 
cấp chương trình Tú tài Quốc tế tầm vóc thế 
giới và là trường duy nhất tại ACT cấp Chứng 
chỉ Trung học NSW.
Xây dựng dựa trên nền tảng chuyên môn 
chuyên môn cao của nhân viên, cam kết của 
cộng đồng và các nguồn lực từ thủ đô của 
quốc gia, Canberra Grammar School định 
hướng trở thành trung tâm học tập năng động 
và đặc biệt nhất tại Úc.

Canberra Grammar School

AUSTRALIAN CAPITAL
TERRITORY

www.cgs.act.edu.au
Số CRICOS. 00580G

Với cơ sở quốc tế riêng của trường ở Trung Quốc 
và tập quán tiếp cận với các trường thực hành tốt 
nhất từ khắp nơi trên thế giới, Trường Caulfield 
Grammar là một trường học có tầm nhìn quốc tế. 
Sự đa dạng về văn hóa và chủ nghĩa quốc tế được 
khuyến khích và mỗi năm các cơ sở dành cho các 
bé gái và bé trai từ khắp nơi trên thế giới đến học 
tập và ở tại khu  nhà nội trú của trường hoặc ở 
homestay.
Caulfield Grammar cung cấp nhiều trải nghiệm 
học tập và cơ sở vật chất hơn so với hầu hết các 
trường học. Công tác chuyên môn được chia sẻ bởi 

một nhóm lớn những nhân viên giàu kinh nghiệm, 
các cơ sở chất lượng hàng đầu và sự hỗ trợ của 
một mạng lưới cộng đồng lớn là những lợi thế rõ 
ràng cho học sinh.
Caulfield Grammar có liên kết với các trường đại 
học lớn của Melbourne, cung cấp cho học sinh cơ 
hội được trãi nghiệm các môn học của đại học năm 
thứ nhất. Học sinh tại Caulfield có một lịch sử về 
thành tích học tập cao tại kỳ thi  Chứng chỉ Giáo 
dục Victoria (VCE) - chứng chỉ trung học được công 
nhận quốc tế của tiểu bang Victoria.

Caulfield Grammar School

VICTORIA www.caulfieldgs.vic.edu.au
Số CRICOS. 00136F 

Năm thành lập 1929

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Nội trú

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác

Chứng chỉ giáo dục/ IB HSC và IB

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.151 

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

8

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$30,720 - $31,700

Chi phí ăn ở AUD$24,480

Huma Cheema - Registrar
admissions@cgs.act.edu.au
+61 2 6260 9744

Năm thành lập 1881

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.400

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

45

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$39,661 - $43,594

Chi phí ăn ở
Nội trú: AUD$30,560
Homestay: AUD$320/tuần

Peter Tselios - International Student Coordinator
admissions@caulfieldgs.vic.edu.au
+ 61 3 9524 6300
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Được thành lập vào năm 1989, Eynesbury có 
thành tích xuất sắc về kết quả học tập và có 
nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và cung 
cấp các chương trình phù hợp cho học sinh 
quốc tế.
Trường trung học phổ thông Eynesbury có trụ 
sở tại trung tâm Thành phố Adelaide và là một 
trường chuyên dạy chuẩn bị cho bậc học đại 
học chỉ dành cho học sinh từ năm lớp 10 đến 
lớp 12.
Eynesbury cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
hỗ trợ học sinh bao gồm tư vấn học tập và dạy 
nghề, homestay và chỗ ở tại ký túc xá học sinh 
quốc tế.

Chỉ số ATAR trung bình trong 10 năm qua là 
trên 86!
Học sinh lớp 12 của Eynesbury đạt được kết 
quả học tập xuất sắc với hơn 97% học sinh 
quốc tế sau khi tốt nghiệp được nhận vào học 
các tại trường đại học năm 2017.
Eynesbury tập trung vào việc học tập độc lập 
trong một môi trường học được hỗ trợ, an toàn 
và thành công.
Là một học sinh của Eynesbury, bạn sẽ tận 
hưởng môi trường đa quốc gia, học chung với 
khoảng 60-70% học sinh Úc.

Eynesbury Senior College

SOUTH AUSTRALIA www.eynesbury.navitas.com
Số CRICOS. 00561M

John Paul International College

QUEENSLAND www.jpic.com.au
Số CRICOS. 00500B

Chương trình dự bị Tiểu học và Dự bị Trung học 
của chúng tôi hỗ trợ việc vào học thành công tại 
các chương trình chính khóa của trường Trung 
học John Paul. Các chương trình của chúng tôi 
giúp học sinh quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn 
nhập học và phát triển học tập, ngôn ngữ và 
các kỹ năng văn hóa. Điều này đảm bảo một sự 
chuyển đổi suôn sẻ và thành công cho việc học 
tập tại Úc ở các trường tiểu học, trường trung 
học, chương trình Tú tài quốc tế hoặc các khóa 
học Diploma/các bằng cấp tại các trường đại 
học của Úc và quốc tế.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ 
bao gồm đón tại sân bay, các chương trình chào 
đón và định hướng, khóa học tiếng Anh, tư vấn 
học tập và nghề nghiệp, và các dịch vụ sắp xếp 
chỗ ở cho cả nội trú và Homestay.

Trong khi thành công trong việc học tập là quan 
trọng, phúc lợi cá nhân cũng quan trọng không 
kém. Là một trong những trường lớn nhất và 
uy tín nhất của Úc, việc học tập suốt đời trong 
cộng đồng toàn cầu là một nhu cầu thực tế đối 
với học sinh trường John Paul. Trường chúng 
tôi được đánh giá cao cho chương trình công 
nghệ của mình và là một nhà lãnh đạo thế giới 
trong việc tích hợp các công nghệ thông tin và 
học tập vào chương trình giảng dạy.
Lựa chọn đúng định hướng từ trường học đến 
đại học là một quyết định quan trọng vì nó sẽ 
định hình nghề nghiệp tương lai, vì vậy dịch vụ 
của chúng tôi cũng bao gồm việc hỗ trợ với sự 
lựa chọn trường đại học và tuyển sinh.

Shirley Mao - International Admission & Recruitment Manager
jpic@jpc.qld.edu.au
+61 7 3826 3474

Năm thành lập 1989

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có

Các chương trình tiếng Anh khác Không

Chứng chỉ giáo dục/ IB SACE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 200

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

80

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$22,600

Chi phí ăn ở
Nội trú: AUD$290-$320/tuần
Homestay: AUD$170-$260/tuần

David Raedel - Marketing Manager
eynesbury@navitas.com
+61 8 8216 9165

Năm thành lập 1982

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB QCE và IB

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.000

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

261

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$21,700

Chi phí ăn ở
Nội trú: AUD$18,600
Homestay: AUD$15,900
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Kardinia International College

VICTORIA www.kardinia.vic.edu.au
Số CRICOS. 01502C

Kardinia International College là một trong 
các trường có danh tiếng trên thế giới của 
Úc. Đây là  trường tư dành cho cả nam và 
nữ sinh nằm tại Geelong, cách thành phố 
Melbourne 1 giờ lái xe. Geelong là một thành 
phố nhỏ rất sạch đẹp và an ninh. 
Trường cung cấp:
•  Một môi trường học tập thơ mộng với khu 

vườn rộng 22 mẫu, những tòa nhà hiện đại 
bậc nhất và cơ sở vật chất dành cho thể 
thao.

•  Chương trình giáo dục hiện đại và phong 
phú bao gồm 1 khóa học tiếng Anh đặc 
biệt chuyên sâu dành cho học sinh quốc tế. 
Chương trình tú tài quốc tế dành cho bậc 
trung học cơ sở và chương trình VCE cho 
khối lớp 11 và 12. 

•  Thành quả học tập vượt trội- năm 2016 
chúng tôi có 98% học sinh chương trình IB 
đạt điểm số ATAR từ 90 trở lên. Còn VCE thì 
khoảng 23% đạt điểm số ATAR từ 90 trở lên. 

•  Đội ngũ giáo viên tận tâm luôn sẵn lòng hỗ 
trợ học sinh bất kể mọi lúc.

•  Nhiều chương trình hoạt động ngoại khóa 
trong lĩnh vực âm nhạc, văn hóa và thể 
thao. 

•  Chương trình Homestay với nhân viên phụ 
trách làm việc toàn thời gian.

Kardinia International College tự hào là một 
ngôi trường thân thiện và an toàn, giúp cho 
học sinh đạt được những kết quả tốt nhất 
trong học tập.

Sarah Milford - Director of Marketing and Admissions
s.milford@kardinia.vic.edu.au
+61 3 5278 9999

Kilvington Grammar School

VICTORIA www.kilvington.vic.edu.au
Số CRICOS. 00149A

Tại Kilvington, sứ mệnh của chúng tôi là truyền 
cảm hứng cho học sinh để phấn đấu học tập 
xuất sắc và nuôi dưỡng khát vọng trong một 
cộng đồng chăm sóc như trong gia đình để trở 
thành những người có chiều sâu, sự mạnh mẽ, 
tính toàn vẹn và có tính cách. Kilvington có một 
chương trình học tập hấp dẫn, đầy thách thức 
và sáng tạo. Chúng tôi tự hào là “đủ nhỏ để 
chăm sóc, đủ lớn để nổi trội”. Trường học cộng 
đồng gắn bó chặt chẽ của chúng tôi được xây 
dựng trên sự tôn trọng, chăm sóc và đa dạng. 
Quy mô nhỏ của trường chúng tôi có nghĩa 
là chúng tôi chỉ chấp nhận một số ít học sinh 

quốc tế mỗi năm để các em có lợi ích khi hội 
nhập hoàn toàn với cộng đồng địa phương của 
trường. Quy mô của chúng tôi cũng có nghĩa 
là học sinh của chúng tôi có thể nắm bắt nhiều 
cơ hội bao gồm cả lãnh đạo và tham gia vào 
nhiều hoạt động góp phần vào sự tự tin và cảm 
nhận của cộng đồng. Chương trình hàng đầu 
của chúng tôi bao gồm nghệ thuật biểu diễn, 
robot / kỹ thuật, công nghệ, sáng tác, chăm sóc 
và hòa bình, mang đến cho học sinh của chúng 
tôi thêm cơ hội để tỏa sáng ở mỗi cá nhân và 
tập thể.

Năm thành lập 1996

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh 

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay 

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE và IB

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.315

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

45

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$22,000 

Chi phí ăn ở AUD$360/ tuần 

Năm thành lập 1923

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh 
và nữ sinh 

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay 

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Không

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 485

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

16

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$34,974 - $38,116

Chi phí ăn ở AUD$300/tuần 

Liz Chegwin - Director of Admissions
admissions@kilvington.edu.au
+61 3 9578 6231



Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:
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Kincoppal - Rose Bay

NEW SOUTH WALES www.krb.nsw.edu.au
Số CRICOS. 02268M

Nằm ở khu cảng Sydney Harbour tráng lệ, 
Kincoppal-Rose Bay School là một trường 
độc lập hàng đầu tại Úc với trọng tâm là sự 
phát triển của từng học sinh.
Khu nội trú Kincoppal-Rose Bay là một môi 
trường an ninh và an toàn; phòng ngủ và 
tiện nghi hiện đại; trung tâm học tập và bài 
tập về nhà được sự hướng dẫn của giáo 
viên và gia sư; có các hoạt động cuối tuần; 
khu nhà nội trú lớp 12 riêng biệt và kết quả 
học tập xuất sắc của học sinh.
Trường Công giáo này là một phần của 
mạng lưới toàn cầu gồm hơn 150 trường 
Sacred Heart ở 44 quốc gia. Giáo dục 
Sacred Heart tập trung vào sự phát triển 

toàn diện của con người - cả về tâm và trí. 
Nó được biết đến trên toàn thế giới về một 
chương trình giáo dục nghiêm ngặt, các 
chương trình đào tạo chuyên sâu, nhiều 
chương trình ngoại khóa và một cơ sở công 
nghệ vững chắc.
Nhà trường tự hào về sự phong phú của 
cộng đồng trường bao gồm nhiều quốc tịch, 
chủng tộc và tôn giáo, những người cùng 
nhau chia sẻ cùng một đặc tính. Kincoppal-
Rose Bay là một trường học có tinh thần 
mạnh mẽ, cam kết phát triển trong từng học 
sinh của họ một tình yêu suốt đời không 
ngừng học tập

Macarthur Anglican School

NEW SOUTH WALES www.macarthur.nsw.edu.au/international
Số CRICOS. 02269K

Macarthur cách trung tâm của Sydney một giờ 
nằm trên khuôn viên rộng 85 mẫu Anh. Các 
trường học tập trung vào việc giảng dạy tư duy 
phản biện và chuẩn bị cho học sinh vào học tại 
các trường đại học.
Có nhiều lựa chọn các môn học chuyên sâu bao 
gồm Thương mại, Kinh doanh, tiếng Anh như 
ngôn ngữ Thứ hai, Công nghệ, Khoa học, Toán 
học (cấp độ II mở rộng), Thiết kế và Phát triển 
Phần mềm.
Macarthur có nhiều chương trình hoạt động 
phong phú của các câu lạc bộ bao gồm âm 
nhạc, đi bộ đường dài, robot, nghệ thuật, kịch, 

nông nghiệp, cờ vua, thể thao. Các chương 
trình này giúp đào tạo và dạy học sinh tính tổ 
chức, làm việc theo nhóm và phát triển các kỹ 
năng lãnh đạo. Macarthur đánh giá cao chất 
lượng của các dịch vụ, tính toàn vẹn, trung 
thực, khiêm tốn, rộng lượng, tự kỷ luật, sự xuất 
sắc và tôn trọng.
Học sinh Macarthur được bố trí ở homestay do 
trường sắp xếp và quản lý tại các gia đình địa 
phương. Giám hộ cũng được cung cấp bởi nhà 
trường. Học sinh đến trường bằng xe buýt hoặc 
xe riêng.

Năm thành lập 1882

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho nữ sinh  

Nội trú/Homestay/ Cả hai Nội trú 

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB HSC

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 550

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

33

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-10: AUD$38,547
Lớp11-12: AUD$42,849

Chi phí ăn ở AUD$27.810

Sue Lancaster - Head of Admissions
lancasters@krb.nsw.edu.au
+61 2 9388 6148

Năm thành lập 1984

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB HSC

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 534

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

22

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$29,160 - $31,860

Chi phí ăn ở AUD$294/tuần

Trish Cartwright - International Registrar
international@macarthur.nsw.edu.au
+61 2 4629 6229



Người liên lạc:
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Điện thoại:
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Macquarie Grammar School

NEW SOUTH WALES www.macquariegrammarschool.edu.au
Số CRICOS.  03330B

Một trường học chất lượng giáo dục cao nơi 
đa số học sinh được học lên đại học nhờ 
mô hình hoạt động độc đáo, khuyến khích 
sự trưởng thành trong từng học sinh của 
trường.
Giáo viên hướng dẫn và giảng dạy thường 
xuyên ở ngoài lớp học, trước và sau giờ 
học, trong giờ giải lao và nghỉ trưa. Quy mô 
lớp học nhỏ, đặc biệt là trong những năm 

cuối cấp. Một trường học có quy mô nhỏ chỉ 
với 200-300 học sinh.
Một môi trường an toàn, hợp tác và hòa 
nhập, nơi học sinh và giáo viên tương tác 
tốt tạo ra kết quả học tập tích cực nhất. Đây 
là một trường học đa văn hóa, nơi di sản và 
sắc tộc của mỗi người đều được tôn trọng.

Melbourne Grammar School

VICTORIA mgs.vic.edu.au
Số CRICOS. 00977J

Trung học Melbourne cung cấp một trải nghiệm 
giáo dục đặc biệt. Một trong những trường độc 
lập hàng đầu của Úc. Truyền thống giáo dục 
xuất sắc của chúng tôi kéo dài hơn 160 năm.
Chúng tôi tập trung vào việc phát triển những 
thanh niên có niềm tin và khả năng để tạo dấu 
ấn của họ trên thế giới. Cựu học sinh của chúng 
tôi bao gồm ba Thủ tướng Úc, cũng như các 
nhà lãnh đạo được biết đến trong lĩnh vực kinh 
doanh, luật, khoa học, y học, học viện, nghệ 
thuật và nhiều hơn nữa.
Với không khí “ngôi nhà ở xa” trong khu vực 
nội trú của chúng tôi, các học sinh nội trú được 

chào đón vào một cộng đồng an toàn và thân 
thiện hỗ trợ thành tích đạt được của học sinh và 
khuyến khích cao những ứng xử đạo đức.
Chúng tôi cung cấp cơ sở vật chất cao cấp vượt 
trội mà bạn mong đợi từ một trường ở tốp cao 
nhất về chất lượng với các học sinh nội trú lớp 
lớn được bố trí ở phòng riêng.
Chỉ vài phút từ trung tâm thành phố Melbourne, 
một số địa điểm văn hóa và thể thao cao cấp 
của Úc chỉ cách khu vực nội trú một quãng đi bộ 
ngắn và gần các bãi biển.

Năm thành lập 2004

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho nam sinh   

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay 

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB HSC

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 250

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

95

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-10: AUD$25,000
Lớp 11-12: AUD$27,500

Chi phí ăn ở AUD$400/tuần

Hailey Chow - Operations Manager
enrolments@mgs.edu.au
+61 2 8228 3022

Năm thành lập 1858

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho nam sinh  

Nội trú/Homestay/ Cả hai Nội trú

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác -

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.153

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

16

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-10: AUD$48,500 - $53,000
Lớp 11-12: AUD$50,640

Chi phí ăn ở AUD$38.280

Alex Law - Manager of Admissions
enrol@mgs.vic.edu.au
+61 3 9865 7570



Người liên lạc:
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Oxley Christian College

VICTORIA www.oxley.vic.edu.au
Số CRICOS. 00331C

Oxley Christian College là một trường học 
tư thục có chi phí thấp, vừa phải nổi tiếng về 
chất lượng giáo dục xuất sắc. Trường nằm 
trên một khu đất rộng 70 mẫu Anh ở ngoại 
ô phía đông Melbourne. Học sinh Lớp 11 
và 12 học chương trình của chính phủ VCE 
(Chứng chỉ Giáo dục Victoria) và kết quả 
được dùng để quyết định đầu vào đại học. Tỷ 
lệ thành công vào đại học của Oxley cho học 
sinh quốc tế là từ 90-95% mỗi năm. Trường 
cũng có mối quan hệ đặc biệt với Đại học 
Melbourne thông qua chương trình liên kết 
hợp tác.
Cơ sở vật chất của trường vượt trội và hiện 
đại, cung cấp Khu phức hợp Thể thao với 5 

sân bóng rổ đầy đủ, tiện nghi tập thể hình/ 
phòng tập thể dục, quán cà phê và giảng 
đường, với tầng lửng để chơi bóng bàn và 
khiêu vũ. Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật mới 
với các lớp học về thực hành nhạc cụ và diễn 
kịch mang lại nhiều cơ hội cho những người 
quan tâm đến nghệ thuật sáng tạo. Các dàn 
hợp xướng, ban nhạc và nhạc kịch được 
cung cấp như là một lợi thế cộng thêm của cơ 
sở này.
Oxley khuyến khích tất cả học sinh phấn đấu 
để đạt được thành tích học tập xuất sắc và 
tạo cơ hội lãnh đạo trong nhiều môi trường 
khác nhau.

Caroline Lewis - Registrar
clewis@oxley.vic.edu.au
+61 3 9727 9957

Pembroke School

SOUTH AUSTRALIA www.pembroke.sa.edu.au
Số CRICOS. 00367B

Pembroke School là một trường dạy ban ngày 
và nội trú dành cho cả nam và nữ sinh, không 
chú trọng về tôn giáo, tuyển sinh 1.600 em từ 
mầm non cho đến lớp 12.Trường Pembroke 
có một lịch sử lâu dài và thành công trong 
việc tuyển sinh quốc tế.
Nổi tiếng nhờ vào thành tích học tập xuất sắc, 
trường Pembroke mở ra những con đường 
vào đại học thông qua chương trình South 
Australian Certificate of Education (SACE) và 
International Baccalaureate (IB).
Trường cách thành phố Adelaide 5km về phía 
Đông, cung cấp cơ sở vật chất tiện nghi và 
hiện đại. Học sinh ở nội trú từ lớp 7 đến lớp 

12, trường cung cấp đủ chỗ cho nội trú là 
120 em.Tất cả các phòng đều rất thoải mái, 
nội thất hiện đại, có internet và máy điều hòa 
không khí.
Tất cả các học sinh được khuyến khích tận 
hưởng các loại hình văn khóa và đời sống 
phong phú có tại trường Pembroke, bao gồm 
sự lựa chọn với hơn 25 môn thể thao (cầu 
lông, bóng rổ, chèo thuyền, bóng đá, bóng 
quần, bơi lội, quần vợt) và 25 môn không liên 
quan đến thể thao (nghệ thuật, đánh cờ, đồng 
ca, dàn nhạc, kỹ năng tranh luận, phim kịch, 
band nhạc rock, hướng đạo sinh và công 
nghệ)

Leah Blyth - Director of Admissions
admissions@pembroke.sa.edu.au
+61 8 8366 6217

Năm thành lập 1979

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh  

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay 

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 500

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

70

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-10: AUD$16,996
Lớp 11-12: AUD$18,540

Chi phí ăn ở AUD$320/tuần

Năm thành lập 1974

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Nội trú

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB SACE & IB

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.200

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

45

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$28,000 - $33,000

Chi phí ăn ở Nội trú: AUD$27,800



Người liên lạc:
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26 27

Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:

PLC Sydney

NEW SOUTH WALES www.plc.nsw.edu.au
Số CRICOS. 02280D

Presbyterian Ladies’ College, Sydney (PLC 
Sydney) là một trong những trường lâu đời 
nhất và được tôn trọng nhất của Úc cung 
cấp một chương trình giảng dạy đa dạng 
cho khoảng 1.320 học sinh từ nhiều thành 
phần khác nhau. PLC Sydney là trường 
dành cho các bé gái từ Mẫu giáo đến Lớp 
12 với khu nội trú dành cho học sinh từ Lớp 
7 trở lên.
Trong năm 2017, 51% học sinh PLC Sydney 
của chúng tôi đã được xếp vào top 10% 
của tiểu bang, đạt được ATAR trên 90 với 
6% học sinh PLC Sydney Lớp 12 được xếp 
hạng trong top 1% của tiểu bang, đạt điểm 
ATAR trên 99.

PLC Sydney có một cách tiếp cận toàn diện 
để cung cấp một chương trình giáo dục vượt 
trội, nổi tiếng với các thành tích xuất sắc 
về âm nhạc, kịch và thể thao. Một số trong 
chuỗi những hoạt động ngoại khóa đa dạng 
bao gồm nghệ thuật thị giác, nói trước công 
chúng, tranh luận, nghiên cứu môi trường và 
các môn thể thao như tennis, bơi lội, chèo 
thuyền, lặn và thể dục dụng cụ.
Khi học sinh rời PLC Sydney vào cuối năm 
lớp 12, họ là những người phụ nữ trẻ toàn 
diện và làm việc có mục đích, sẵn sàng để 
vào đời với hơn 95% học sinh lớp 12 của 
chúng tôi theo học đại học.

Scotch College Adelaide

SOUTH AUSTRALIA www.scotch.sa.edu.au
Số CRICOS. 00615B

Scotch College là trường dạy ban ngày và nội 
trú dành cho nam và nữ sinh cung cấp chương 
trình từ tiếng Anh đến lớp 12, được thành lập 
vào năm 1919 tọa lạc trên một khuôn viên xinh 
đẹp  với diện tích 21 hecta.
Học sinh quốc tế của chúng tôi làm phong phú 
cho ngôi trường với sự đa dạng về văn hóa và 
các đức tin khác nhau của họ.
Scotch College cung cấp một chương trình 
giảng dạy xuất sắc với tỷ lệ học sinh luôn xếp 
thứ hạng cao, hơn 97% đạt được vào đại học.
Ngoài chương trình học thuật, tất cả học sinh 
đều tham gia vào chương trình ngoại khóa, 
học tập cả trong và ngoài lớp. Học sinh được 

khuyến khích tham gia vào các đội thể thao, 
biểu diễn nghệ thuật, giáo dục ngoài trời và các 
câu lạc bộ khác.
Tại trường Scotch, chúng tôi đề nghị học sinh 
Quốc tế ở tại khu nhà nội trú của chúng tôi. 
Nhân viên hỗ trợ đảm bảo các em được quan 
tâm và chăm sóc cá nhân tốt nhất. Một số học 
sinh thích ở Homestay, trường Scotch cung cấp 
các gia đình địa phương luôn chào đón học sinh 
quốc tế đến ở tại nhà của họ. Có một nhân viên 
phụ trách học sinh quốc tế làm việc toàn thời 
gian phụ trách các vấn đề phúc lợi cho tất cả 
học sinh quốc tế của trường

Carrie Cousar - Director of Admissions
ccousar@scotch.sa.edu.au
+61 8 8274 4209

Năm thành lập 1888

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB HSC

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 850

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

30

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-10: AUD$37,440
Lớp 11-12: AUD$37,920

Chi phí ăn ở AUD$27,840

Catherine Marvell - Director of Enrolments
cmarvell@plc.nsw.edu.au
+61 2  9704 5626

Năm thành lập 1919

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB SACE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 662

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

38

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-9: AUD$32,360 - $35.600
Lớp 10-12: AUD$37,920

Chi phí ăn ở
Nội trú AUD$21,240/năm
Homestay AUD$290/tuần



Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:
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Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:

St Catherine’s School

NEW SOUTH WALES www.stcatherines.nsw.edu.au
Số CRICOS: 02322K

Chào mừng bạn đến với Trường St Catherine, 
một trường dạy ban ngày và nội trú uy tín dành 
cho các cô gái tại Sydney - chúng tôi đã đào 
tạo ra những người phụ nữ thành công trong 
162 năm.

St Catherine dành cho các bé gái từ Mẫu giáo 
đến Lớp 12 và cho học sinh nội trú từ Lớp 7 
đến lớp12.

Chúng tôi chào đón các cô gái thuộc mọi thành 
phần và tôn trọng các thế mạnh khác nhau của 
từng học sinh, thừa nhận rằng sự đa dạng làm 
phong phú cho cộng đồng của chúng tôi.

Trường của chúng tôi nằm trong một khu dân 
cư an ninh và an toàn,15 km từ sân bay Sydney 
và gần các khu mua sắm lớn và các bãi biển địa 
phương.

Mandy Treweeke - Enrolments Manager
enrol@stcaths.nsw.edu.au
+61 2 8305 6206

St Leonard’s College

VICTORIA www.stleonards.vic.edu.au/vietnamese
Số CRICOS: 00343K

‘Một nền giáo dục cho cuộc sống’

Trong hơn 100 năm qua chúng tôi đã cung cấp cho 
học sinh những kinh nghiệm giáo dục ưu việt trong 
một không khí đặc biệt của tình yêu thương và sự 
cam kết để phát triển toàn diện con người.

Học sinh của chúng tôi nổi trội trong học tập ở 
nhiều môn học khác nhau của VCE và IBDP, được 
tiếp cận với cơ sở vật chất hiện đại và những trãi 
nghiệm tuyệt với của các chương trình ngoại khóa.

Chúng tôi chỉ tuyển dụng những giáo viên tốt nhất 
từ khắp nơi trên thế giới để nuôi dưỡng sự phát 
triển về học tập, đạo đức và văn hóa của học sinh 
nhằm phát triển sự tự tin và ý thức về tính độc lập, 

giúp họ phát hiện ra tài năng, những lĩnh vực yêu 
thích và các giá trị của họ không phải chỉ để chuẩn 
bị cho các giai đoạn học tập tiếp theo mà còn theo 
các em suốt đời.

Việc giáo dục của St Leonard’s là tìm cách phát 
triển những công dân biết quên mình, những người 
hiểu rằng giáo dục của họ không chỉ là những gì nó 
có thể mang đến cho cuộc sống của họ, nhưng qua 
họ nó có thể mang đến cho cuộc sống của những 
người khác. Đây là cái mà chúng tôi muốn thể hiện 
khi chúng tôi nói về “một nền giáo dục cho cuộc 
sống”.

Andrew McAree - Director of International Relations, Marketing and Communications

andrew.mcaree@stleonards.vic.edu.au
+61 3 9909 9588

Năm thành lập 1856

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Nội trú

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Không

Chứng chỉ giáo dục/ IB HSC

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 700

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

30

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-10: AUD$37,987
Lớp 11-12: AUD$40,786

Chi phí ăn ở AUD$25,830

Năm thành lập 1914

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có 

Các chương trình tiếng Anh khác Có 

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE và IB

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1080

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

38

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-9: AUD$35,770 - $39,800
Lớp 10-12: AUD$40,160 - $ 41,580

Chi phí ăn ở AUD$ 16,100



Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:
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Người liên lạc:
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St Paul’s School

QUEENSLAND www.stpauls.qld.edu.au
Số CRICOS. 00515F 

The Scots College

NEW SOUTH WALES www.tsc.nsw.edu.au
Số CRICOS. 02287G 

Trung học Scots là một trong những trường lâu đời 
và uy tín nhất ở New South Wales. Chúng tôi tồn 
tại để truyền cảm hứng cho các chàng trai học hỏi, 
hướng dẫn và phục vụ khi họ phấn đấu cùng nhau 
tỏa sáng và cam kết phát triển một nền văn hóa có 
kỳ vọng cao để nuôi dưỡng sự phát triển của những 
người thanh niên trẻ sáng tạo, tự tin và hoàn thiện.

Học sinh quốc tế là một phần quan trọng trong cộng 
đồng Scots và chúng tôi có nhiều cậu bé đến từ 
khắp nơi trên thế giới. Mạng lưới hỗ trợ này cho 
phép các bé trai giữ liên lạc với nhau một cách cá 
nhân và chuyên nghiệp bất kể họ ở đâu trên thế 
giới.

Trường cung cấp một môi trường an toàn và an ninh 
cho các bé trai phát triển thành những thanh niên 
trẻ thành công. Bạn có thể yên tâm rằng con trai của 
bạn sẽ được chăm sóc tốt khi tham gia vào gia đình 
nội trú được trường bố trí. Dưới con mắt thận trọng 
của giáo viên và gia sư của mình, các nam sinh sẽ 
được hướng dẫn và hỗ trợ từng bước. 

Những chàng trai trẻ tại The Scots College tốt 
nghiệp với một tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới về giáo 
dục.

Năm thành lập 1960

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có 

Các chương trình tiếng Anh khác Không

Chứng chỉ giáo dục/ IB QCE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 800

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

105

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$25,500

Chi phí ăn ở AUD$14,500

St Paul là một trường trung học cung cấp từ 
chương trình Dự bị trung học đến lớp 12 dành 
cho nam và nữ sinh. Chúng tôi cung cấp chương 
trình Trung học, Dự bị trung học, chương trình hỗ 
trợ tiếng Anh (ESL) và chương trình homestay 
rất tốt. St Paul’s nổi tiếng về sự chăm sóc và chất 
lượng giáo dục cao. Chúng tôi đảm bảo học sinh 
được chuẩn bị tốt, có trình độ tiếng Anh và các kỹ 
năng nghiên cứu và tương tác cần thiết cho các 
chương trình học tập chính khóa của Úc.

Giáo viên của chúng tôi có trình độ cao, nhiều 
kinh nghiệm và nhận được sự phát triển chuyên 
môn liên tục. Sự trợ giúp của chúng tôi đối với 
học sinh quốc tế qua việc nhiều học sinh quốc 
tế sau khi tốt nghiệp được nhận vào học tại các 
trường đại học hàng đầu của Úc. Học sinh quốc 
tế tốt nghiệp bao gồm các ngành học: dược sĩ, 
chuyên gia về IT, luật sư, chuyên gia trị liệu, nghệ 
thuật đồ họa, nhạc sĩ, doanh nhân và kế toán.

Chúng tôi được công nhận:

•  Tốp 25 trường học hàng đầu ở Queensland  
đạt kết quả OP 2016 cao (Kết quả vào trường 
đại học)

• Chương trình Dự bị trung học tốt

•  Các gia đình người bản xứ được lựa chọn  
cẩn thận, được điều phối bởi một nhân viên 
toàn thời gian tại trường

•   Đội ngũ học sinh sẵn sàng hỗ trợ tân học  
sinh, học sinh mới được tiếp cận với học  
sinh Úc ngay từ ngày thứ hai

•  Thành công đã được chứng minh với học  
sinh quốc tế trong hơn 20 năm qua

Phương châm của chúng tôi: ‘Niềm tin, Cộng 
đồng & Học tập’ luôn theo sát các chương trình 
giảng dạy của trường.

Michelle Davies - Registrar (International)
m.davies@stpauls.qld.edu.au
+61 7 3261 0122

Năm thành lập 1893

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Nội trú

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Không

Chứng chỉ giáo dục/ IB HSC

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.200

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

26

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-10: AUD$35,980
Lớp 11-12: AUD$36,220

Chi phí ăn ở Nội trú: AUD$18,740 - $26,484

Melissa Capel - Manager of Admissions
m.capel@tsc.nsw.edu.au
+61 2 9391 7624



Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:
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Tintern Grammar

VICTORIA www.tintern.vic.edu.au
Số CRICOS. 00348E

Từ năm 1877, Tintern Grammar đã trở thành 
một nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực giảng dạy, 
học tập và chăm sóc mỗi đứa trẻ. Tintern nằm 
trên khu đất rộng 40 ha với những hàng cây 
tuyệt đẹp, các tiện nghi hiện đại và trang trại 
đang hoạt động.

Chúng tôi cung cấp mô hình học song song 
bắt đầu với các lớp học chung tiếng Anh, trước 
khi nam và nữ sinh được tách ra học riêng ở 
các khối lớp trung học cơ sở và trung học phổ 
thông nhằm cung cấp môi trường học tập kích 
thích và hiệu quả được thiết kế để đáp ứng các 
phong cách học tập khác nhau của nam và nữ. 
Các lớp học chung nam và nữ được tái giới 

thiệu vào Lớp 10, nơi học sinh được hưởng lợi 
từ nhiều môn học hơn.

Chúng tôi cung cấp sự lựa chọn và cân bằng 
cho các học sinh Lớp 10-12 cung cấp ba 
chương trình học - VCE, Tú tài Quốc tế và VCE 
/ VET, cũng như khóa học mở rộng, hướng dẫn 
nghề nghiệp và chuẩn bị đại học.

Chúng tôi cung cấp cho học sinh một loạt các 
hoạt động ngoại khóa, bao gồm thể thao, giáo 
dục ngoài trời, nông dân trẻ, nghệ thuật biểu 
diễn, tranh luận, âm nhạc và nhiều hoạt động 
khác.

Rae Byrom - Director of Admissions and Marketing
rbyrom@tintern.vic.edu.au
+61 3 9845 7768

Trinity Grammar School, Kew

VICTORIA www.trinity.vic.edu.au
Số CRICOS. 00350M

Trường Trinity luôn phấn đấu để giúp mỗi nam sinh 
phát huy được đầy đủ tiềm năng học tập và xã hội. 
Trinity là một trường học cung cấp chương trình 
học chính và một số môn học tự chọn cung cấp các 
cơ hội giáo dục đa dạng và cân bằng.

Trường được thành lập năm 1903 và là một trường 
Anh giáo dành cho nam sinh. Dù tôn trọng truyền 
thống Anh giáo, trường chào đón nam học sinh của 
tất cả các đức tin. 

Trường Trinity có 5 cơ sở. Cơ sở đào tạo tại Kew, 
các khu thể thao bầu dục hiện đại tại Bulleen (cách 
Kew 5 km). Trường cũng có 3 trung tâm giáo dục 
ngoài trời tại vùng ngoại ô Victoria

Trường liên tục đạt kết quả VEC cao với 47.2% học 
sinh năm 2017 đạt bằng và trên 90 điểm ATAR

Trường có nhiều chương trình ngoại khóa từ 30 
môn thể thao cá nhân và tập thể đến môn tranh 
luận, kịch, dàn nhạc đồng diễn, cờ vua, đi bộ địa 
hình và nhiều câu lạc bộ

Trường có khu nội trú nhỏ, thân thiện sử dụng ba 
ngôi nhà liền kề với trường học, cung cấp chỗ ở 
cho nam sinh đến từ vùng nông thôn Úc và quốc tế.

Nicola Borcoski - Director of Admissions
admissions@trinity.vic.edu.au
+61 3 9854 3600

Năm thành lập 1877

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE, IB & VCE/VET

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 569

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

50

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 7-9 AUD$30,090
Lớp 10-12 AUD$32,130

Chi phí ăn ở AUD$330/tuần

Năm thành lập 1903

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho nam sinh 

Nội trú/Homestay/ Cả hai Cả hai

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Không

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.051

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

25

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12)
Lớp 10: AUD$38,756
Lớp 11-12: AUD$39,904

Chi phí ăn ở
Nội trú: AUD$27,988
Homestay: AUD$320/tuần



Người liên lạc:
Email:
Điện thoại:
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Email:
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Westbourne Grammar School

VICTORIA www.westbournegrammar.com
Số CRICOS. 00355F

Được thành lập vào năm 1867, Trường 
Westbourne Grammar là một môi trường giàu 
kiến thức, năng động nơi một đội ngũ giáo viên 
chuyên nghiệp tận tụy truyền năng lượng cho 
học sinh và hỗ trợ các em trở thành những 
người giỏi nhất có thể.

Với danh tiếng về thành tích học tập xuất sắc, 
giảng dạy và học tập  dựa trên một chương 
trình tập trung vào phát triển các kỹ năng quan 
trọng, sự hiểu biết và kiến thức trong các lĩnh 
vực cốt lõi. Bằng chứng là kết quả xuất sắc 
VCE năm 2017, các học sinh Westbourne đang 

bận rộn và gắn kết với những công việc của họ. 
Ngoài bốn điểm hoàn hảo là 50 và ATAR trung 
bình là 84,1%, hơn một phần ba (35%) nhóm 
đạt được ATAR từ 90 trở lên, xếp hạng họ trong 
top 10% của cả nước.

Westbourne hiểu tầm quan trọng của việc 
chuẩn bị cho những nam nữ thanh niên của 
mình cho một thế giới mà nền kinh tế tri thức sẽ 
tiếp tục gây ảnh hưởng lớn, nơi mọi người liên 
tục kết nối và khả năng suy nghĩ nghiêm túc và 
toàn cầu sẽ là nền tảng.

Woodcroft College

SOUTH AUSTRALIA www.woodcroft.sa.edu.au
Số CRICOS. 01645K

Woodcroft là một trường trung học năng động, hiện 
đại cung cấp chương trình Tú tài quốc tế (IB) được 
công nhận bởi Hội đồng các trường Quốc tế.

Woodcroft được thành lập như là một trường dạy 
IB ban ngày từ năm 1989 và nhanh chóng trở nên 
nổi tiếng và thành công.

Chương trình giảng dạy của Woodcroft thách thức 
học sinh buộc họ phải suy nghĩ một cách tiến bộ, 
mạnh mẽ để phấn đấu đạt được chuẩn mực cao và 
sự thành công cá nhân.

Trường có cơ sở vật chất rất hiện đại được trang 
bị đầy đủ với công nghệ tân tiến đang là điểm nhấn 
của trường. Ở bậc trung học phổ thông, học sinh có 
thể chọn học SACE (Chứng chỉ Giáo dục Nam Úc) 
hoặc chương trình Tú tài quốc tế IB (International 
Baccalaureate).

Chúng tôi có đội ngũ giáo viên và nhân viên hỗ trợ 
chuyên nghiệp mang tính sư phạm cao và các tiện 
ích được quản lý tốt.

Trung học Woodcroft có ý thức mạnh mẽ về cộng 
đồng và các mục tiêu, cam kết phát triển mỗi một 
học sinh là một thành viên thành công, đóng góp 
cao và chu đáo của xã hội.

• Lớp học tiếng Anh chuyên sâu

• Chương trình tú tài quốc tế (IB)

• Chương trình chăm sóc cá nhân và homestay

• Đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp

• Cộng đồng học tập sáng tạo

Louise Skull - Director of International Programs
skull_l@woodcroft.sa.edu.au
+61 439 030 738

Năm thành lập 1867

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh 

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB VCE

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 950

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

95

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$29,800 - $30,800

Chi phí ăn ở AUD$200 - $340/tuần

Karen Hall - Admissions Manager
intadmissions@westbourne.vic.edu.au
+61 3 9731 9444

Năm thành lập 1989

Trường dành cho nam sinh và nữ 
sinh/Nam sinh/Nữ sinh

Trường dành cho cả nam và 
nữ sinh

Nội trú/Homestay/ Cả hai Homestay

Khóa học tiếng Anh tăng cường dành 
cho du học sinh quốc tế (ELICOS)

Có

Các chương trình tiếng Anh khác Có

Chứng chỉ giáo dục/ IB SACE và IB

Số lượng tuyển sinh (Lớp 7-12) 1.400

Số lượng học sinh quốc tế hiện tại 
(500 visa)

60

Yêu cầu kiểm tra từ Tổ chức các dịch 
vụ đánh giá giáo dục Úc (AEAS)

Có

Học phí (lớp 7 đến lớp 12) AUD$20,085

Chi phí ăn ở AUD$280/tuần



AEAS
ABN 68 108 370 770

Tầng 1, 383 Clarendon Street 
South Melbourne, Victoria, Australia, 3205
Điện thoại: +61 3 9645 0077
Email:  admin@aeas.com.au  
Website:  www.aeas.com.au

exhibitions.aeas.com.au/hcmexhibitions.aeas.com.au/hanoi




