International Student Program

Year 12 Formal
Dạ hội trường Keysborough Secondary College -bữa tiệc một lần duy nhất trong cuộc đời mỗi học sinh.
Một bữa tiệc mà để lại trong lòng học sinh không thể nào quên. Em muốn nói lời cảm ơn tới thầy cô và
các bạn captains đã tạo nên một đêm Formal rất là hoành tráng và đầy sang trọng. Formal tạo điều kiện
cho các bạn học sinh có thể kết nối với nhau. Có thể gác lại những giờ học căng thẳng và chơi hết mình
trong đêm đó. Mọi người đều tự tin diện những bộ trang phục lộng lẫy. Thầy cô luôn đồng hành cùng các
bạn học sinh suốt buổi tiệc, cùng nhau nhảy, cùng nhau cười và thậm chí cùng nhau tạo nên một nhịp đập
chung thể hiện được tình đoàn kết gắn bó giữa các bạn học sinh. Sau buổi tiệc, có lẽ trong mỗi học sinh
đều còn vương vấn bầu không khí vui tươi ấy và đặc biệt là thầm biết ơn tới những thầy cô cùng với các
bạn đã tạo nên một không gian đặc biệt để học sinh được thư giãn. Formal là một trải nghiệm sẽ trở thành
một trong những kỷ niệm đẹp mà không một ai có thể nào quên.

Course Couselling - Career expo
Không thể phủ nhận nước Úc là một nơi có nền giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới, nhưng điều tiên tiến nhất mà chỉ khi
thực sự trải nghiệm mình mới nhận thấy chính là sự quan tâm của trường học tới sự phát triển của mỗi cá nhân học sinh.
Học sinh không những được tự do lựa chọn học những môn học mà mình thích, được giáo dục về cả thể chất lẫn tinh thần
mà còn được định hướng cả tương lai và sự nghiệp. Vào thời điểm khoảng cuối năm là nhà trường lại tổ chức những buổi tư
vấn mà từng học sinh sẽ được gặp và nói chuyện riêng với thầy cô giáo để chọn môn học cho năm sau. Hoạt động này vô
cùng cần thiết để đảm bảo mỗi học sinh đều cảm thấy thoải mái nhất với việc học của mình và có định hướng rõ ràng trong
tương lai, đặc biệt là với học sinh lớp 12. Không những vậy, trường học còn hợp tác với những trường đại học trên khắp
tiểu bang để tổ chức những buổi tương tác với học sinh và cung cấp thông tin cũng như giải đáp thắc mắc cua học sinh về
môi trường đại học. Mỗi cá nhân có một định hướng và lối đi riêng- đó có lẽ là điều tạo nên một nền giáo dục thành công.

Annual Excursion
Chúng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở Dockland cùng với những người bạn trong một chuyến dã ngoại hàng năm
dành riêng cho du học sinh. Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm bộ môn trượt băng và ngắm nhìn thành phố Melbourne
xinh đẹp từ độ cao 120m ở Melbourne Star Wheel Observation. Chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa trưa ấm cúng trong
tiếng cười đùa và trò chuyện của bạn bè và thầy cô.
Nếu không được đến đây và học tại ngôi trường này, có lẽ tôi sẽ không biết được cảm giác bị các bạn kéo ngã trên sân băng
thực sự vui như thế nào. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà những người thầy cô giáo tận tâm ở đây đã mang lại và tôi rất
biết ơn về điều đó.

