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T Ô N  T R Ọ N G  Đ A D Ạ N G  X U Ấ T  S Ắ C

Trường Trung học Keysborough nằm ở trung tâm của một trong những khu 
vực văn hóa đa dạng nhất ở Melbourne. Nằm gần với Đại học Monash, 
trường chúng tôi có dịch vụ xe buýt riêng và có thể dễ dàng vào thành phố 
bằng xe lửa.

Kể từ năm 2000 có hơn 1000 học sinh quốc tế từ Trung Quốc, Campuchia, 
Ấn Độ, Nhật Bản, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam theo học tại Trường 
Trung học Keysborough và vào đại học thành công khi tốt nghiệp.

Là một trường học thuật, chúng tôi mang đến cho học sinh quốc tế môi 
trường học tập an toàn, bảo đảm và được quan tâm với sự chú trọng vào 
thành quả của học sinh. 



Đường vào đại học từ chương trình học tập mở rộng
Dành chỗ vào đại học từ các môn học thuật đa dạng

• ọc sinh quốc tế Trường Trung học Keysborough đã hoàn 
 thành thành công Lớp 12 sẽ đạt được trình độ vào đại học 
 qua Chứng chỉ Giáo dục Victoria (VCE)

• Nhiều học sinh quốc tế chú trọng vào Khoa học, Toán học, 
 Thương mại, Công nghệ Thông tin và nhiều môn bổ sung 
 khác cho phép các em theo đuổi các lĩnh vực yêu thích.

• Nhiều học sinh thành công đã theo học ở Đại học Monash, 
 Đại học Melbourne hoặc các trường TAFE.

Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Anh tại chỗ 

• Học sinh nhận được nhiều lợi ích khi học theo nhóm nhỏ có 
 sự dẫn dắt của giáo viên EAL.

• Học sinh có thể bắt đầu học ngay trong môi trường của 
 trường chúng tôi.

• Chúng tôi mang đến sự chuyển tiếp thuận lợi vào đại học khi 
 bắt đầu khóa chính.

Liên hệ thường xuyên giúp phụ huynh cập 
nhật thông tin

• Phụ huynh học sinh quốc tế sẽ được cập nhật thông tin về 
 sự tiến bộ của con em mình thông qua các thông báo nhà 
 trường thường xuyên gửi cho tất cả các phụ huynh.

• Tất cả phụ huynh sẽ nhận được văn bản báo cáo về sự tiến 
 bộ của học sinh mỗi học kì đã được dịch thuật phù hợp.

• Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích phụ huynh thường 
 xuyên trao đổi với nhà trường trong suốt năm học.

• Các điều phối viên Học sinh Quốc tế của chúng tôi thường 
 xuyên liên hệ trực tiếp với phụ huynh để giải đáp các thắc 
 mắc hoặc cung cấp các thông tin quan trọng theo yêu cầu.

• Đại diện nhà trường tổ chức các buổi họp phụ huynh giáo 
 viên ở nước ngoài hằng năm, gặp gỡ trực tiếp với 
 phụ huynh.

Sống cùng gia đình người địa phương an toàn

• Học sinh quốc tế sẽ cùng sống với các gia đình ở địa phương đã 
 được lựa chọn cẩn thận. 

• Các gia đình người địa phương sẽ mang đến cho học sinh quốc tế 
 sự ổn định và an toàn cũng như giúp các em có trải nghiệm sống 
 phong phú về văn hóa và thú vị trong môi trường gia đình hỗ trợ 
 và cảm thông. 

Ích lợi từ các lớp học bổ sung và hỗ trợ giáo dục 

 Các chương trình sau giờ học miễn phí cho tất cả học 
 sinh quốc tế

• Trường chúng tôi có nhiều Hỗ trợ Giáo dục Đa văn hóa và một số 
 giáo viên của chúng tôi có thể nói được ngôn ngữ thứ hai. 

• Hỗ trợ Giáo dục Đa văn hóa dành thời gian cộng tác chặt chẽ với 
 học sinh quốc tế theo cá nhân và theo nhóm nhỏ. Họ cung cấp 
 chương trình bổ trợ thêm cho việc học của mỗi học sinh. 

• Các lớp hỗ trợ thêm được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của từng
 cá nhân. 

• Học sinh quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận với việc học ngôn ngữ bản 
 địa của mình ở tất cả cấp độ. 

• Học sinh quốc tế nhận cố vấn lựa chọn khóa học cá nhân và người 
 tư vấn nghề nghiệp. Các em cũng được hỗ trợ trong việc hoàn thành 
 thủ tục cần thiết.

Hoan nghênh quý vị đặt câu hỏi
Để biết thêm thông tin về Chương trình Học sinh Quốc tế, vui lòng liên hệ 
với Bà Mitze Ho, Quản lý Chương trình Học sinh Quốc tế của chúng tôi theo:
Email:  vlassopoulos.virginia@keysboroughsc.vic.edu.au
Điện thoại:  03 9546 4144 (+613 9546 4144)
Di động:  0402 253 332 (+61 402 253 332)


