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CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TRUNG HỌC
MÃ KHÓA HỌC CRISCOS: 059274J
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Henry Liu

MEGA HSP BROCHURE - V7

Gửi các học sinh yêu quý

Chúng tôi có những giáo viên Úc giàu kinh nghiệm, làm 
cho các bài học trở nên thú vị và năng động hơn, mang 
đến cho học sinh cơ hội tham gia và thực hành nhiều nhất 
có thể. Họ sẽ dạy tiếng Anh thông qua các chủ đề liên 
quan đến môn học trên trường, giúp học sinh chuẩn bị cho

Sau khi hoàn thành chương trình dự bị tại 
trường MEGA, học sinh sẽ được trang bị mọi kỹ 
năng cần thiết để theo học hệ thống giáo dục 
chính thống của Úc.
Để giúp các em theo dõi được tiến độ học tập của mình, 
chúng tôi thực hiện những bài kiểm tra tiến độ thường 
xuyên và sẽ được thông báo tới phụ huynh, người giám 
hộ, và nhà trường thông qua các báo cáo học tập hàng 
tháng.

Ở MEGA, chúng tôi luôn mong muốn cho các học sinh 
những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Tôi mong được 
chào đón các em tới với cộng đồng trường học của 
chúng tôi!

Chủ tịch hội đồng Quản trị/ 
Quyền Hiệu trường

Cử nhân kinh doanh, Cử nhân Luật đại học New 
South Wales (UNSW)
Học viên pháp lý | Số hội luật: 45133
Đại diện di trú đã đăng ký | MARN: 0532627

các lớp học sẽ tham gia tại trường ở Úc. Các em sẽ có cơ
hội thực hành hàng loạt dự án ngay tại lớp học và chúng 
tôi cũng có một chương trình thể thao tuyệt vời.

Hãy nhớ rằng, nếu các em cảm thấy lo lắng hay buồn bã,
các em có thể chia sẻ với tư vấn viên của chúng tôi, 
những người luôn sẵn sàng giúp đỡ các em bất khi cứ khi
nào các em cần.

Việc bắt đầu tại một ngôi trường mới có thể làm các em 
lo lắng khi bắt đầu ở một đất nước mới nơi mọi thứ đều 
xa lạ. Con người mới, lớp học và mọi thứ xung quanh 
đều mới, cả ngôn ngữ cũng hoàn toàn khác biệt.

Tại MEGA, chúng tôi sẽ mang đến cho các em một khởi 
đầu nhẹ nhàng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các em cuộc 
sống tại một trường học của Úc bằng cách giúp các em đạt
được trình độ tiếng Anh các em cần để có thể học tập tốt 
nhất. Học sinh cũng sẽ được trang bị với ngôn ngữ mà rất 
nhiều học sinh khác và giáo viên cùng sử dụng.

Lời chào
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thân thiện

12 lý do MEGA là một Sự lựa chọn 
Thông minh:

2.  Nhiều chương trình chuyển tiếp uy tín đến 
các trường tiểu học và trung học Úc

1.   Một trong những thương hiệu giáo dục hàng 
      đầu của Úc

10.  Học  tập  với  các  học  sinh  từ  nhiều  nước  khác 
 nhau

11.  Hỗ trợ Kế hoạch học tập, chuẩn bị phỏng vấn tại 
 trường và hồ sơ

8.  Các chuyến du ngoạn thú vị  và các sự kiện thể 
thao được tổ chức thường xuyên

9.  Các bài kiểm tra hàng tháng để giúp học sinh 
tiến bộ nhanh hơn và báo cáo tiến độ thường 
xuyên để theo dõi việc học của học sinh

12.  Các Dịch vụ hỗ trợ học sinh xuất sắc

3.   Vị trí trung tâm tuyệt vời ở trung tâm Sydney 
CBD và các cơ sở học tập hiện đại

4.   Chương trình học hàng đầu và được công          
nhận bởi ngành công nghiệp 

5.   Giáo viên tận tâm và giàu kinh nghiệm
6.   Các bài học dễ hiểu và năng động
7.   Quy mô lớp học nhỏ - hỗ trợ cá nhân và 

KẾT HỢP TUYỆT VỜI SINH VIÊN TỪ NHIỀU QUỐC TỊCH 
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ĐẦU VÀO

Kiểm tra tiếng Anh và/ hoặc Dịch vụ Đánh giá 
Giáo dục Úc (AEAS) và/ hoặc phỏng vấn với 

trường

Chương trình chuyển tiếp 
Trung học và Tiểu học MEGA
MEGA cung cấp các chương trình chuyển tiếp tới một loạt các trường Trung học và Tiểu học tư 
thục ưu tú của Úc.

Khóa Dự bị Tiểu học của 
MEGA (PSP)

Khóa Dự bị Trung học của 
MEGA (HSP)

Các trường Tiểu học

Các trường Trung học

Chương trình Dự bị Đại học

Các trường Cao đẳng Nghề

Các trường Đại học
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Sỹ số lớp học: Tối đa 15 học sinh một lớp

Nhập học: Thứ Hai hàng tuần

                 
-

Thời gian      Thứ Hai       Thứ Ba          Thứ Tư      Thứ Năm   Thứ Sáu

9:00 
sáng

-
11:00 
sáng

2:00 
chiều

-
3:00 
chiều

11:30 
sáng
   -
1:30 
chiều

Dự bị Tiểu học (PSP)
KHÓA HỌC KHÔNG ĐĂNG KÍ MÃ CRICOS 

Các thông tin chính

“Tôi rất thích các hoạt động thú vị tại 
trường và các tương tác giữa con trai 
tôi, Ryan và giáo viên, Liza. Những 
điều đó đã giúp Ryan trau dồi các kỹ 
năng tiếng Anh và nâng cao sự tự tin 
của con. Con trai tôi luôn dậy sớm vào 
sáng sớm, và rất mong được tới 
trường! Cảm ơn vì sự chuẩn bị tuyệt 
vời cho việc học của Ryan tại trường 
Scots College.”

- Chanel (mẹ Ryan)

Tổng quát khóa học

Khóa Dự bị Tiểu học của MEGA (PSP) sẽ giúp học sinh quốc tế đạt được trình 
độ tiếng Anh yêu cầu đầu vào tại các trường Tiểu học uy tín của Úc. Chương 
trình Dự bị Tiểu học của MEGA mang lại một môi trường học tập an toàn và 
luôn được quan tâm, giúp từng học sinh đạt được kỳ vọng của mình.

Thời khóa biểu mẫu

25 giờ học trực tiếp mỗi tuần
Độ dài khóa học: 2 đến 60 tuần (12 tuần mỗi cấp độ)

Ryan đến từ Trung Quốc 
Khóa Dự bị Tiểu học 
Đạt chuẩn đầu vào Lớp 2 trường
Scots College 
 

Chúng tôi sử dụng nhiều kỹ thuật 
giảng dạy để truyền cảm hứng cho 
những học sinh năng động. Chúng tôi 
cam kết đáp ứng nhu cầu của tất cả 
các học sinh.

Học viên của chúng tôi sẽ phát triển 
kiến thức và các kỹ năng cần thiết để 
có thể chuyển đổi thành công về mặt 
ngôn ngữ và văn hóa vào tất cả các 
trường tiểu học Úc. Chúng tôi có 
những lớp học nhỏ, được dẫn dắt bởi 
các giáo viên giàu kinh nghiệm và 
năng động, nhằm hỗ trợ học sinh có 
bước chuyển tiếp suôn sẻ vào các 
trường tiểu học của Úc.

Chương trình của chúng tôi dựa trên 
các môn học mà học viên sẽ học trong 
hệ thống các trường Tiểu học Úc, với 
sự tập trung chủ yếu vào phát triển 
ngôn ngữ tiếng Anh. Các học sinh sẽ 
tham gia vào tất cả các hoạt động học 
tập thú vị và vui vẻ, và giáo viên của 
chúng tôi luôn theo sát quá trình học 
tập của học sinh.

- Nghe, suy 
nghĩ và trả 

lời
Nghe và Nói

- Nhìn, suy 
nghĩ và trả 

lời
Đọc và Nói

- Phát âm 
và Ngữ 

Học sách Học sách Học sách

pháp
- Nghệ thuật

Học sách Ôn tập

- Bài kiểm tra 
tuần ngắn (tùy 

chọn)

Nghỉ giữa giờ 30 Phút

Kỹ năng Nói

- Mô tả  
một bức 
tranh/ ảnh

Kỹ năng Viết

 gia đình bạn

- Mô tả về các 
thành viên trong

Các hoạt động 
thực hành Ngữ 

pháp
- Chơi trò 

chơi,  Kahoot,
 etc.

Dự án

Nghỉ ăn trưa 30 Phút

- Nghệ thuậtVẽ  
tranh chân 

Các hoạt động 
môn học của 

Trường

Các hoạt động 
môn học của 

Trường

Các hoạt động 
môn học của 

Trường

Các hoạt động 
môn học của 

Trường

môn Lịch sử/ 
Toán

- Các hoạt động - Các loài 
động vật 
châu Úc

 - Nghệ thuật - Các hoạt 
động Cảng 

Darling

Thể thao

Thể thao
dung gia đình
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Dự bị Trung học (HSP)
MÃ CRISCOS: 059274J

Các thông tin chính

Nhập học: Thứ Hai hàng tuần

Sỹ số lớp học: Trung bình 15 học sinh/ Nhiều nhất là 18 học sinh

Độ tuổi nhỏ nhất: 12 - 18 tuổi

Yêu cầu đầu vào: Làm bài kiểm tra để đánh giá trình độ   
Doris đến từ Trung Quốc
Dự bị Trung học
Đạt chuẩn đầu vào trường Trung học 
Stella Maris

“Con cảm thấy rất ổn tại MEGA. Các 
giáo viên hiểu những thách thức của 
con là du học sinh và họ luôn ủng hộ 
con trong suốt hành trình. Khi đến Úc, 
khả năng sử dụng tiếng Anh của con rất
kém, và bây giờ con có thể đọc và viết 
tốt. Con cũng đã nhập học và học tập 
rất tốt tại trường Stella Maris. Cảm ơn 
một lần nữa vì mọi thứ.”

Tổng quan khóa học

Khóa Dự bị Trung học (HSP) chuẩn bị cho học sinh các kiến thức và kỹ năng 
đáp ứng yêu cầu đầu vào hệ thống các trường Trung học Úc. Trong chương 
trình HSP, học sinh có thể được học theo các chủ đề và lĩnh vực sau:

•  Từ vựng và nội dung liên quan đến 
giáo trình Trung học Úc

•  Nội dung chủ đề cụ thể để chuẩn bị  
cho học sinh Lớp 7-12, bao gồm 
Toán học, Nghệ thuật trực quan, 
ESL, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, v.v.

•  Ngôn ngữ học thuật cần thiết để 
viết bài luận và làm bài tập

•  Các kỹ năng viết tiểu luận - cấu 
trúc phức tạp, đoạn văn, thư mục 
và kỹ năng tham khảo

•  Ngữ pháp và thuật ngữ hữu ích 
dành riêng cho các trường trung 
học

•  Các hoạt động ngoại khóa, bao 
gồm các chuyến du ngoạn thể 
thao và văn hóa

Thời khóa biểu mẫu

Thời gian     Thứ Hai       Thứ Ba        Thứ Tư      Thứ Năm              Thứ Sáu    

11:00 
sáng

-
12:45 
trưa

1:30 
chiều

-
3:00 
chiều

9:00 
sáng

-
10:45 
sáng

Ngữ pháp
Từ vựng

Đọc và Nói Bài kiểm tra 
tuần ngắn (tùy 

chọn)

Viết

Nghỉ giữa giờ 15 Phút

Thể thao

Nghỉ ăn trưa 45 Phút

Các  hoạt  động 
môn  học  của 

Trường

- Địa lý- Toán học

Các hoạt động 
môn học của 

Trường

- Nghệ thuật 
trực quan

Các hoạt động 
môn học của 

Trường
- Nghệ thuật trực 

quan
Phân tích poster

Các hoạt động 
môn học của 

Trường

Độ dài khóa học:  2-60 tuần (12 tuần mỗi cấp độ)
25 giờ học trực tiếp mỗi tuần

Ôn tậpNghe và Nói

Nghệ thuật trực 
quan

Nghệ thuật trực 
quan

Phân tích poster
Toán học Địa lý Thể thao
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Website: www.apgs.nsw.edu.au 

 

Trường Phổ thông Nghệ 
thuật Biểu diễn Úc

Thông tin về trường
 
Thành lập năm:   2005

Giới tính:  Dạy cả Nam và Nữ
 
Lớp học: Lớp 7 - 12

Học phí: 18,476 - 20,586 Đô la Úc mỗi năm

Các yếu tố khác:

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7-11:   ESL Bậc 4 

Trường Phổ thông Nghệ thuật Biểu diễn Úc (APGS) là ngôi trường đẹp trong 
trung tâm thành phố, nhận cả Nam và Nữ được thành lập với mục đích đào tạo, 
giáo dục và truyền cảm hứng cho học sinh có tài năng trong nghệ thuật biểu diễn 
và sáng tạo. APGS tìm cách xây dựng sự tự tin và khả năng ở mỗi học sinh 
thông qua chương trình học sáng tạo tập trung vào học tập tốt và nghệ thuật biểu
 diễn.

APGS nuôi dưỡng các học sinh từ lớp 7 - 12 với yêu cầu đầu vào trường dựa 
trên đánh giá thử giọng và phỏng vấn. Sau khi ghi danh, các học sinh sẽ học 
chương trình giảng dạy được chấp thuận của Cơ quan Tiêu chuẩn Giáo dục 
Bang NSW (NESA) và lấy Bằng Tốt nghiệp Trung học (HSC), với thời gian 1.5 
ngày mỗi tuần đào tạo nghệ thuật biểu diễn nghiêm ngặt, thúc đẩy sự phát triển 
của các chuyên ngành và sở thích của học sinh, bao gồm Khiêu vũ, Nhạc Kịch, 
Kịch Nghệ, Nghệ thuật Trực quan và Âm Nhạc.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật của APGS rất nghiêm ngặt, đầy thách thức và 
mang lại môi trường cho việc học tập mở rộng về Khiêu vũ, Âm nhạc, Nhạc kịch, 
Kịch Nghệ và Nghệ thuật Trực quan. Được sắp xếp thời khóa biểu trong hơn 1.5 
ngày (vào các Thứ Năm và Thứ Sáu), các lớp học này được giảng dạy bởi các 
chuyên gia trong lĩnh vực của họ, luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm thực tế có giá 
trị với các học sinh.

Hoạt động hướng tới các buổi giới thiệu, biểu diễn, triển lãm và hợp tác sáng tạo,  
chương trình giảng dạy nghệ thuật biểu diễn của APGS được thiết kế để khuyến 
khích, truyền cảm hứng và hướng dẫn học sinh đạt được mục tiêu cá nhân.

Hiện không có xếp hạng HSC cho 
trường này.

  Các yếu tố khác:  
   Không có Bằng Tú tài Quốc tế (IB)          

Liên kết tôn giáo: Không

 

255 Broadway, Glebe 
NSW 2037, Australia

Địa chỉ:
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Website: www.krb.nsw.edu.au

  

Thông tin về trường
 
Thành lập năm:  1882
 
Địa chỉ: 
New South Head Road

Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 12
 

Chỉ dành cho Nữ sinh từ Lớp 7 đến lớp 12

Học phí: 35,028 - 45,372 Đô la Úc mỗi năm

Các yếu tố khác:

Xếp hạng Trường cấp Bằng 
Tốt nghiệp Trung học (HSC)
 
2019  Xếp thứ 36

2018  Xếp thứ 44

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Tiêu chuẩn 
Giáo dục NSW (NESA)

Kincoppal - Trường Rose Bay là một phần của mạng lưới quốc tế gồm hơn 
200 các trường Sacred Heart tại 44 quốc gia. Trong suốt lịch sử lâu dài và 
phong phú của mình, Kincoppal - Rose Bay đã liên tục phát triển những 
người phụ nữ trẻ và đàn ông chính trực, nhân ái và ham học hỏi.

Mọi trẻ em đều được hỗ trợ và khuyến khích phát huy hết khả năng của 
mình trong một môi trường học tập được cá nhân hóa và sự nghiêm túc 
trong học tập. Trường tiểu học đồng giáo dục và trung học dành cho nữ 
sinh sẽ thúc đẩy sự phát triển về tinh thần, xã hội và trí tuệ.

Tu viện của Holy Heart, Rose Bay, được thành lập vào năm 1882. Trường 
Kincoppal - Rose Bay nhấn mạnh tầm quan trọng của trọng tâm toàn cầu đối 
với học sinh và giáo dục trong một cộng đồng quốc tế đa dạng. Trường hiện 
có học sinh đến từ 34 quốc gia trên thế giới và được đăng ký nhận học sinh 
từ nước ngoài với điều kiện đáp ứng yêu cầu của Chính phủ Úc.

Kincoppal - Rose Bay mang đến cho học sinh những thách thức để đạt được 
sự xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống học đường, phát triển thế 
mạnh và tài năng cá nhân của mình. Nhà trường đưa ra những thử thách để 
học sinh có khả năng học tập độc lập và trang bị cho học sinh các kỹ năng cần 
thiết để học tập suốt đời. Trường luôn mong muốn mang lại học sinh sự đồng 
cảm với những người khác và sự tự tin rằng họ có thể thay đổi thế giới. Tuy 
nhiên, điều quan trọng nhất của nhà trường là môi trường hỗ trợ, chăm sóc 
Kincoppal - Rose Bay.

 Có Nội trú 
   Không cấp Bằng Tú tài Quốc tế (IB) 

Trường Kincoppal - Rose Bay

Liên kết tôn giáo: Công giáo

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7:    ESL Bậc 3
Lớp 8 và  9:  ESL Bậc 4 
Lớp 10:   ESL Bậc 4+
Lớp 11:    ESL Bậc 5

Giới tính: Dạy cả Nam và Nữ từ Mẫu giáo 
                tới Lớp 6
 

Rose Bay, Sydney, NSW 2029 
Australia
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Nằm ở Sydney Bờ biển phía bắc Sydney, trường Trung học Masada College là 
trường dạy cả Nam sinh và Nữ sinh quốc tế Do Thái đầu tiên của Úc. Học sinh từ 
tất cả các nơi trên thế giới được chào đón đến trường Do Thái của chúng tôi. 
Nhiệm vụ giáo dục của chúng tôi là nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với công 
bằng xã hội và tự tin vào khả năng quyết định tương lai của chính mỗi người.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các học sinh của chúng tôi giành được 
học bổng và giải thưởng và bắt tay vào một loạt sự nghiệp riêng. Chúng tôi rất tự 
hào khi nghe về việc họ tham gia vào cộng đồng và thành công của họ sau khi tốt 
nghiệp.

Hành trình tại trường Trung học Masada College có thể bắt đầu từ khi trẻ mới 
hai tuổi, khi trẻ chập chững tham gia Trung tâm Học tập sớm Masada Cottage. 
Sau đó, học sinh sẽ chuyển qua các lớp học ba và bốn tuổi, rồi chuyển tới 
trường tiểu học. Cuối cùng, học sinh tốt nghiệp trường trung học của chúng tôi 
với tư cách là những công dân Úc có đầu óc, có tính cộng đồng, có ý thức mạnh 
mẽ về di sản và tương lai của họ cùng với khả năng suy nghĩ sáng tạo và độc 
lập suốt đời.

Trường Trung học Masada College sẽ nổi tiếng quốc tế về các giá trị Do Thái 
và sự xuất sắc trong giáo dục.

 
Địa chỉ:   
9-15 Link Road 
St. Ives NSW 2075 
Australia 

Liên kết tôn giáo: Do Thái
 
Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 12
 
Giới tính: Dạy cả Nam và Nữ
 
Học phí: 20,672 - 39,660 Đô la Úc mỗi năm
 
Các yếu tố khác:

      
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp    7-9:   AEAS 65+ 
Lớp    11 & 12:   AEAS 75 – 80

2018  Xếp thứ 52

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Tiêu chuẩn 
Giáo dục NSW (NESA)

 

Website: www.masada.nsw.edu.au

Xếp hạng Trường cấp Bằng 
Tốt nghiệp Trung học (HSC)
 
2019  Xếp thứ 35

Tuyên bố Tầm nhìn của chúng tôi:

Thông tin về trường
 
Thành lập năm: 1962 

  Không có Có Nội trú
   Không có Bằng Tú tài Quốc tế (IB)    

Tuyên bố Sứ mệnh của chúng tôi:

Chúng tôi tự hào về kết quả Tốt nghiệp Trung học của học sinh, liên tục được xếp 
vào các trường hàng đầu bang New South Wales. Tuy nhiên, những câu chuyện 
thành công thực sự của chúng tôi không đến từ các bảng xếp hạng. Đó là những 
học sinh xuất sắc, vượt quá sự mong đợi nhờ sự quan tâm đến từng cá nhân mà 
họ nhận được tại đây. Kết quả xuất sắc của họ đến từ sự khuyến khích của giáo 
viên, quy mô lớp học nhỏ hơn cũng như sự cộng tác của giáo viên và phụ huynh.

Trong các học sinh của chúng tôi, thông qua các giá trị Do Thái và một cộng đồng 
nuôi dưỡng, Masada College tham gia và khơi dậy một tình yêu học tập thực sự 
với nhiệm vụ trở nên xuất sắc.

Trường Trung học Masada College



11

A SMARTER PATHWAY 

 

 

Website: www.norwest.nsw.edu.au

 

Trường Trung học Norwest Christian

Tại trường Trung học Norwest Christian, trong gần 40 năm qua, chúng tôi tập 
trung vào việc giúp đỡ mỗi đứa trẻ phát triển đời sống nội tâm sôi động, tràn đầy 
hy vọng và lạc quan, được thúc đẩy bởi mục đích riêng của chúng. Chúng tôi 
giúp học sinh khám phá mục đích của việc tập và thúc đẩy các con tạo ra sự 
khác biệt với thế giới. Mục đích là trung tâm của tất cả những gì chúng ta làm.

Đội ngũ giáo viên Kitô giáo có trình độ cao, tài năng và tận tụy của chúng tôi 
làm việc một cách tôn trọng, chu đáo và thành kính với từng đứa trẻ và cha mẹ 
của chúng. Sự hỗ trợ và chuyên môn của họ là yếu tố quan trọng giúp học sinh 
phát triển về năng lực, sự tự tin và mục đích rõ ràng.

Chúng ta đều biết rằng giáo dục xây dựng năng lực và môi trường yêu thương 
tạo nền tảng cho sự tự tin lành mạnh, tuy nhiên chúng tôi tin rằng chính mục 
đích rõ ràng là yếu tố mang lại định hướng cho cuộc sống của chúng ta. Khuôn 
khổ cuộc sống xây dựng có mục đích của trường Trung học Norwest Christian, 
là trung tâm của tất cả những gì chúng ta làm, mang cả ba yếu tố này lại với 
nhau để trang bị cho trẻ em những kỹ năng, kiến thức và sự tự tin để khám phá 
ra những gì chúng sinh ra để làm và theo đuổi với niềm đam mê và theo ý muốn.

 
Giá trị cốt lỗi của trường: 

Văn hóa của trường cũng như tất cả các chương trình và hoạt động được thông
 báo và củng cố bởi bảy cặp giá trị:

• Tình y

• Niềm tin và Chính trực        

• Sự thật và Trí tuệ 

êu và Dịch vụ  • Lòng tốt và Lòng trắc ẩn

• Can đảm và Kiên trì       

• Trách nhiệm và Tôn trọng 

•  Công lý và Lòng thương xót

Thông tin về trường

Thành lập năm::1893 
Địa chỉ: 
Corner of Regent & McCulloch Streets
Riverstone, NSW 2765  
Australia 

Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 12

Liên kết tôn giáo: Giáo hội Kitô giáo

Giới tính: Dạy cả Nam sinh và Nữ sinh

Học phí: 22,289 - 27,710 Đô la Úc mỗi năm

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 1-6:   ESL Bậc 4+
Lớp 7-10:  ESL Bậc 4+ 
Lớp 11:    ESL Bậc 5+

Hiện không có xếp hạng HSC cho 
trường này.

Các yếu tố khác:
  Không có Nội trú
   Không có Bằng Tú tài Quốc tế (IB)
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Website: www.pal.nsw.edu.au 

Trường Phật giáo Pal Buddhist

Chương trình giảng dạy được thiết kế để khuyến khích thành công trong học tập 
và cá nhân, được bổ sung bởi sự lựa chọn đa dạng các chương trình trong biểu 
diễn và nghệ thuật trực quan, thể thao, âm nhạc và các buổi cắm trại trải nghiệm. 
Trường mong muốn là mang đến một nền giáo dục truyền cảm hứng, nơi mỗi học 
sinh có thể phát triển bản thân mình tốt nhất. Chương trình phúc lợi tại nhà là 
không thể thiếu đối với học sinh. Các giá trị cốt lõi của Trường nhằm củng cố triết 
lý Phật giáo mạnh mẽ về việc sử dụng các kỹ năng và kiến thức để trở thành 
những con người hào phóng, từ bi và vị tha, những người đóng góp tích cực cho 
xã hội. Là một trường học với một cơ sở và có chưa tới 200 học sinh, PBS luôn 
sẵn sàng chào đón các gia đình mới đến với cộng đồng đang phát triển của mình.

Trường Phật giáo Pal Buddhist (PBS) là trường trung học Phật giáo đầu tiên của 
Úc. Được thành lập vào năm 2013, sứ mệnh của trường là cung cấp một nền 
giáo dục chất lượng thông qua chương trình giảng dạy dựa trên nền tảng học 
thuật trong một môi trường thúc đẩy sự tôn trọng, đa dạng văn hóa và bao quát. 
Mặc dù đây không phải là một trường tôn giáo nhưng triết lý Phật giáo cũng củng 
cố cách suy nghĩ và hành vi. Học sinh của Pal tìm thấy niềm vui và hứng thú 
trong học tập, sáng tạo và chia sẻ tài năng của họ. Các giáo viên và nhân viên 
của trường đều có niềm đam mê với sự nghiệp giáo dục cốt lõi: tạo ra niềm yêu 
thích học tập và động lực cho học sinh để cải thiện cuộc sống.

Thông tin về trường
 
Thành lập năm: 2013 
 
Địa chỉ: 
14 First Avenue 
Canley Vale NSW 2166 
Australia 

Liên kết tôn giáo: Phật giáo
 
Lớp học: Lớp 7 - 12
 
Giới tính: Dành cho cả Nam và Nữ
 
Học phí: 17,500 - 19,500 Đô la Úc mỗi năm
 

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7 - 11: SL Bậc 4

Hiện không có xếp hạng HSC cho 
trường này.

Các yếu tố khác:
  Không có Nội trú 
   Không có Bằng Tú tài Quốc tế (IB)         
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A SMARTER PATHWAY 

 

 

Website: www.reddamhouse.com.au
   

Trường Trung học Reddam House

Reddam House là một trường học phi giáo dục độc đáo, đồng giáo dục dành 
cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 12, được thành lập bởi nhà giáo dục nổi tiếng 
Graeme Crawford.

Reddam House cung cấp một cách tiếp cận mới mẻ và hiện đại cho giáo dục 
bằng cách đánh giá lại các phương pháp giảng dạy và giáo trình truyền thống, 
và tái tạo một mô hình năng động hơn, phù hợp và mạnh mẽ hơn, phù hợp với 
thái độ của ngày nay.

Reddam House đặt ra một tiêu chuẩn mới trong giáo dục tư nhân với sự cống 
hiến cho sự xuất sắc thấm vào mọi khía cạnh của trường. Tích hợp các 
chương trình học tập, nghệ thuật và thể thao sáng tạo, đầy thách thức và 
phong phú, học sinh tốt nghiệp của chúng tôi rời đi với kết quả học tập xuất 
sắc, tình yêu học tập, sự tự tin và một hệ thống giá trị vững chắc giúp họ mạnh 
dạn đón nhận những thách thức trong cuộc sống trong tương lai, nhiều hơn bất
 kỳ môi trường học tập nào khác hiện có tại Sydney.

Cách dạy con là quyết định quan trọng nhất mà bất kỳ cha mẹ nào cũng cần đưa 
ra. Tại Reddam House, chúng tôi tin rằng đó là một trải nghiệm giáo dục toàn 
diện cá nhân, giúp thấm nhuần kiến thức, thái độ, niềm tin và giá trị mà trẻ sẽ 
mang theo suốt đời.

Thông tin về trường
 
Thành lập năm:  1993 

Địa chỉ: 
56 Mitchell Street,  
Bondi, NSW 2026 
Australia 

Liên kết tôn giáo: Phi giáo phái
 
Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 12
 
Giới tính: Dành cho cả Nam và Nữ 

 Học phí: 26,710 - 40,970 Đô la Úc mỗi năm

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 10:   ESL Bậc 4+
Lớp 11:  ESL Bậc 5+

Xếp hạng Trường cấp Bằng 
Tốt nghiệp Trung học (HSC)
 
2019  Xếp thứ 8

2018  Xếp thứ 9

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Tiêu chuẩn 
Giáo dục NSW (NESA)

Các yếu tố khác:
  Không có Nội trú 
   Không có Bằng Tú tài Quốc tế (IB)        
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Sydney Square,  
Sydney NSW 2000 
Australia

  

 

Trường Trung học St Andrew’s Cathedral

Trường Trung học St Andrew’s Cathedral là trường dạy cả Nam và Nữ, từ mẫu 
giáo đến lớp 12, rất đặc biệt trong nhiều lĩnh vực. Đây là một trường học trọng 
điểm tại thành phố ở Úc, nằm trong hai tòa nhà cao tầng ở trung tâm Sydney 
CBD. Nhà trường luôn tìm cách làm phong phú chương trình giảng dạy của 
mình bằng trải nghiệm thành phố sẵn có tại trường.
 
Nhà trường tin rằng đồng giáo dục là quy tắc cho cuộc sống và đảm bảo học 
sinh được trao mọi cơ hội để vượt trội về học tập, xã hội và trong các hoạt động 
ngoại khóa. Trường Trung học St Andrew’s Cathedral tự hào được biết đến như 
một trường học mục vụ toàn diện, nhằm mục đích xuất sắc trong học tập, và có 
các chương trình nổi bật về âm nhạc, kịch và giáo dục ngoài trời.
 
Kết quả học tập của học sinh tốt nghiệp Lớp 12 luôn rất ấn tượng, với học
 sinh Trung học có thể chọn lấy Bằng Tú tài Quốc tế (IB) hoặc Bằng Tốt 
nghiệp Trung học (HSC).

Nhân viên tại Trường Thánh Andrew’s Cathedra cam kết liên tục cải thiện và 
nâng cao kết quả và văn hóa học thuật trên tất cả các nhóm năm bằng cách áp 
dụng các phương pháp thực hành tốt nhất và sử dụng và thích nghi với một loạt 
các công nghệ trong lớp học để đảm bảo học sinh được trao mọi cơ hội để được 
tham gia và học hỏi mỗi ngày.

Thông tin về trường
 
Thành lập năm: 1885

Địa chỉ: 

Liên kết tôn giáo: Anh giáo

Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 12

Giới tính: Dạy cả Nam và Nữ

Học phí: 26,312 - 48,440 Đô la Úc mỗi năm
 
Các yếu tố khác:

Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7 & 8:      ESL Bậc 4
Lớp 9 & 10:       ESL Bậc 5
Lớp 11:              ESL Bậc 5+, AEAS 71+ 
 

Website: www.sacs.nsw.edu.au

Xếp hạng Trường cấp Bằng 
Tốt nghiệp Trung học (HSC)
 
2019  Xếp thứ 76

2018  Xếp thứ 138

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Tiêu chuẩn 
Giáo dục NSW (NESA)

   Không có Nội trú
  Có dạy Bằng Tú tài Quốc tế (IB)         

pulasthi
Typewritten text
* Các trường cũng có học sinh đã lấy Bằng Tú tài Quốc tế
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A SMARTER PATHWAY 

School Information  

26 Albion Street, 
Waverley NSW 2024  
Australia 

 

 

Website: www.stcatherines.nsw.edu.au

Trường Trung học 
St Catherine’s School Sydney 

 đích.

Trường Trung học St Catherine’s School Sydney ở Waverley là trường Anh giáo 
độc lập lâu đời nhất dành cho nữ sinh ở Úc. Đức tính cốt lõi của trường là sự liêm 
chính, tôn trọng, can đảm và phục vụ và nhà trường nhận ra tầm quan trọng của 
sự kiên cường và sự phụ thuộc lẫn nhau đối với một cuộc sống trọn vẹn và có mục

 
Trường dành cho cho các bé gái từ Mẫu giáo đến Lớp 12, và cho học sinh nội trú từ 
Lớp 7-12. Học sinh tiểu học được học một ngôn ngữ khác từ Mẫu giáo trở đi và tất 
cả học sinh được cung cấp các chương trình ngoài chương trình và giáo viên 
chuyên môn về thể thao, nghệ thuật và nghệ thuật biểu diễn. Tiếng Latin được dạy 
vào năm lớp 7 để giúp học sinh phát triển và nâng cao nhận thức về ngôn ngữ học 
và tăng cường phát triển nhận thức.

Mục tiêu của trường là giáo dục những phụ nữ trẻ, những người sẽ định hình xã 
hội của chúng ta và ngôi trường sôi động này là một nơi tuyệt đẹp để phát triển và 
học hỏi. Với sự tập trung không ngừng vào các cô gái, nhân viên của chúng tôi  
cũng thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ đứa trẻ. Họ cũng tôn trọng những thế 
mạnh khác nhau của mỗi cô gái, thừa nhận rằng sự đa dạng làm phong phú cộng 
đồng.

Một sự kết hợp giữa thực hành dựa trên nghiên cứu, cơ sở vật chất tuyệt vời và 
tích hợp các nguyên tắc của tâm lý học tích cực cho phép các giáo viên tận  tâm 
hỗ trợ mỗi cô gái trên hành trình học tập độc đáo của mình.

Cùng với sự thành công trong học tập của trường là sự phát triển của các mối 
quan hệ tích cực trong một môi trường hỗ trợ và thú vị. Tất cả các cô gái được 
khuyến khích chấp nhận thách thức, hợp tác giá trị và yêu trường học.

 
Thành lập năm: 1856 

Địa chỉ: 

Liên kết tôn giáo: Anh giáo

Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 12

Giới tính: Nữ sinh

Học phí: 27,416 - 43,480 Đô la Úc mỗi năm

Phí nội trú: 27,536 mỗi năm

Các yếu tố khác:

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7-11:   ESL Bậc 4 

Chương trình năng khiếu & tài năng có sẵn

Xếp hạng Trường cấp Bằng 
Tốt nghiệp Trung học (HSC)

2018  Xếp thứ 28

 
2019  Xếp thứ 17

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Tiêu chuẩn 
Giáo dục NSW (NESA)

 Có Nội trú
   Không dạy Bằng Tú tài Quốc tế (IB)         
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194 Waldell Road,  
Dulwich Hill NSW 2203  
Australia

 
 

 

Website: www.stmarouns.nsw.edu.au 

 

Trường Trung học St Maroun’s College

Trường Trung học St Maroun’s College, là dành cho cả Nam va Nữ,  độc lập theo 
truyền thống Công giáo Maronite và dành cho tất cả học sinh, kể cả những người 
ở nước ngoài, từ Mẫu giáo đến Lớp 12 và có thêm các cơ sở Mầm non tại cơ sở. 
Môi trường xung quanh yên bình mang đến một môi trường tích cực nơi học sinh 
được nuôi dưỡng để đạt được sự xuất sắc cá nhân trong giáo dục và để đáp ứng 
tiềm năng đầy đủ của họ.
Nằm ở phía Tây của Sydney, Trường tôn vinh sự phong phú của cộng đồng học 
sinh đa văn hóa và chia sẻ với gia đình họ, giá trị của một nền giáo dục toàn diện  
được tạo điều kiện bởi đội ngũ giáo viên tận tâm tại Trung học Thánh Maroun.

Đội ngũ giảng dạy và hỗ trợ tại Trung học St Maroun hỗ trợ mọi học sinh theo học 
tại Trường đạt được các lĩnh vực thế mạnh và phát triển các kỹ năng sống và xã 
hội sẽ trang bị cho học sinh suốt đời sau giờ học. St Maroun là một trường học 
độc đáo cung cấp một nền giáo dục Công giáo theo truyền thống Maronite cho 
học sinh từ các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Trường rất quan tâm trong 
việc bảo tồn văn hóa tham khảo cho mỗi đứa trẻ bằng cách tôn vinh sự khác biệt 
của chúng và chia sẻ những điểm tương đồng.

Tinh thần của Trường được củng cố bởi đạo đức và di sản phong phú của các 
nữ tu Maronite của gia đình thánh, là tôn trọng phẩm giá, giá trị và quyền của cá 
nhân. Dựa trên triết lý này, St Maroun cam kết cung cấp nhiều cơ hội, theo đó 
học sinh có thể phát triển sự trưởng thành về tinh thần, cảm xúc, thể chất và trí 
tuệ để họ có thể đóng góp tích cực cho xã hội Úc.

 
Thành lập năm: 1970

Địa chỉ: 

Liên kết tôn giáo: Công giáo

Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 12

Giới tính: Dạy cả Nam và Nữ

Học phí: 15,000 - 19,000 Đô la Úc mỗi năm

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7-10: ESL Bậc 4
Lớp 11:  ESL Bậc 4+ 

Hiện không có xếp hạng HSC cho 
trường này.

Thông tin về trường

Các yếu tố khác:
   Không có Nội trú 
    Không dạy Bằng Tú tài Quốc tế (IB)   
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A SMARTER PATHWAY 

4 Avenue Road, 
Glebe, NSW 2037 
Australia 

 

Website: www.scholastica.nsw.edu.au
 
 

Trường Trung học St Scholastica’s College

Chào mừng bạn đến trường Trung học St Scholastica’s College, một trường độc 
lập dành cho nữ sinh lớp 7-12. Ngày và trường nội trú của chúng tôi - được gọi 
một cách trìu mến là ‘Schols, - đã giáo dục phụ nữ trẻ trong 140 năm, thấm nhuần 
các giá trị nơi có nền tảng của họ trong cả đức tin Công giáo và nguồn cảm hứng 
của dụ ngôn Người Samari nhân hậu trong Tin Mừng (Lu-ca 10: 25-37).

Chúng tôi tự hào nói rằng Trường Trung học của chúng tôi một ‘trường chẳng 
giống ai’ vì sự cân bằng giữa thành tích học tập, sáng tạo và xuất sắc trong Nghệ 
thuật và Thể thao, trong một môi trường chú trọng đến sự phát triển cá nhân, nuôi 
dưỡng mục vụ, hòa nhập, đa dạng và tôn trọng. Schols có một lịch sử phong phú 
về giáo dục học sinh quốc tế.

Giáo dục Schols toàn diện và có nền tảng vững chắc trong sự phát triển học 
thuật và cá nhân, phát triển những phụ nữ trẻ, khôn ngoan, kiên cường, công 
bằng, từ bi, cân bằng và được trang bị tốt cho một thế giới luôn thay đổi.

Đó là một niềm vui và một đặc ân để đóng góp vào sự phát triển của phụ nữ trẻ, 
những người trở thành người học suốt đời, trao quyền để tham gia một cách tự tin 
và có thể trên thế giới và những người đóng góp tích cực đối với cuộc sống của 
người khác.

Thông tin về trường
 
Thành lập năm: 1878 

Địa chỉ:

Liên kết tôn giáo: Công giáo

Lớp học: Lớp 7 - 12

Giới tính: Nữ sinh

Học phí: 26,900 Đô la Úc mỗi năm

Phí nội trú: 21,880 mỗi năm

Các yếu tố khác:

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7-11:   ESL Bậc 3-4

Xếp hạng Trường cấp Bằng 
Tốt nghiệp Trung học (HSC)
2019  Xếp thứ 135

2018  Xếp thứ 115

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Tiêu chuẩn 
Giáo dục NSW (NESA)

 Có Nội trú
   Không có Bằng Tú tài Quốc tế (IB)        
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52 Eurobin Avenue 
Manly, NSW 2095  
Australia 

 

Website: www.stellamaris.nsw.edu.au
 
 

Trường Trung học Stella Maris

Là ngôi trường của nền giáo dục Samaritan tốt, Stella Maris là một trường trung 
học nữ sinh Công giáo độc lập, được thành lập năm 1931 theo truyền thống 
Benedictine. Tọa lạc tại Manly trên Sydney bãi biển phía bắc Sydney, Stella Maris 
College nổi tiếng với việc có một chương trình giảng dạy sáng tạo, linh hoạt và đa 
dạng.

Trường tự hào về sự chăm sóc và phát triển của những phụ nữ trẻ, những người 
thông qua việc sống theo các giá trị Benedictine sẽ góp phần tạo ra sự khác biệt 
đáng kể và tích cực cho thế giới. Những giá trị này bao gồm lòng trắc ẩn, công 
bằng và hòa bình, cộng đồng, sự cân bằng, lòng hiếu khách và sự quản lý khôn 
ngoan.

Trường Stella Maris luôn tìm cách tạo ra một cộng đồng nơi lòng trắc ẩn và công 
lý là trung tâm của mọi thứ mà nó đảm nhận; nơi học tập đang diễn ra và có giá 
trị; nơi học sinh và nhân viên làm việc với công nghệ thế kỷ 21; nơi các cá nhân 
có thể phát triển sự cân bằng trong cuộc sống của họ; một môi trường chào đón 
tất cả mọi người; và một nơi quan tâm đến trái đất cung cấp một khía cạnh bền 
vững của sự tồn tại.

Stella cam kết cung cấp việc dạy và học thực hành tốt nhất dựa trên nghiên cứu 
dựa trên bằng chứng mới nhất. Học sinh sẽ có thái độ tích cực trong học tập và là 
một tác nhân tích cực cho sự phát triển học tập của mình. Một chương trình giảng 
dạy khác biệt có nghĩa là mỗi cô gái có thể làm việc hướng tới mục tiêu học tập để 
thấy cô ấy đạt được thành tích tốt nhất. Kết quả HSC của Stella luôn xuất sắc và 
hài lòng. Học sinh thường đạt được ngoài mong đợi của họ và nhà trường tận 
hưởng thành công của họ nhiều như họ làm!

Thông tin về trường
 
Thành lập năm: 1931

Địa chỉ: 

Liên kết tôn giáo: Công giáo

Lớp học: Lớp 7 - 12

Giới tính: Nữ sinh

Học phí: 37,800 - 41,650 Đô la Úc mỗi năm

Phí nội trú: 21,880 mỗi năm

Các yếu tố khác:

    
 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7-11:   ESL Bậc 4 
Lớp 11:    AEAS 65 

Xếp hạng Trường cấp Bằng 
Tốt nghiệp Trung học (HSC)
 
2019  Xếp thứ 77

2018  Xếp thứ 152

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Tiêu chuẩn 
Giáo dục NSW (NESA)

  Không có Nội trú
   Không có Bằng Tú tài Quốc tế (IB)     
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A SMARTER PATHWAY 

10–12 Western Avenue 
Mangerton NSW 2500 
Australia

 

 

Website: www.tigs.nsw.edu.au

Ste Trường Phổ thông Illawarra

Trường Phổ thông Illawarra (TIGS) là một trường học Anh giáo đồng giáo dục 
độc lập nằm ở bờ biển phía đông New South Wales ở Thành phố Wollongong, 
cách Sydney khoảng 70km về phía Nam.

Trường Phổ thông Illawarra (TIGS) là một trường học Anh giáo đồng giáo dục 
độc lập nằm ở bờ biển phía đông New South Wales ở Thành phố Wollongong, 
cách Sydney khoảng 70km về phía Nam.

Trường nổi tiếng là một trung tâm giáo dục năng động nhằm mục đích khuyến 
khích mỗi học sinh theo đuổi mức độ xuất sắc nhất trong học tập, thành tích cá 
nhân và sự hoàn thành mà họ có khả năng.

Học sinh tốt nghiệp từ TIGS có thành công lớn trong việc đáp ứng yêu cầu đầu 
vào đại học và các khóa khóa học đại học hàng năm.

Học sinh quốc tế tại TIGS được khuyến khích trở thành một phần của một học 
sinh năng động và được tiếp cận và hiểu biết về Úc, văn hóa và con người, trong 
khi sống trong một môi trường homestay thân thiện và chu đáo.

Thông tin về trường
 
Thành lập năm: 1959

Địa chỉ: 

Liên kết tôn giáo: Anh giáo

Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 7 - 12

Giới tính: Dạy cả Nam và Nữ

Học phí: 12,840 - 21,820 Đô la Úc mỗi năm

Yêu cầu tiếng Anh:
• Học sinh muốn nhập học Lớp 7 - 10 cần 
có Chứng chỉ IELTS (Học thuật) thấp nhất 
là 5.0 hoặc tương đương

• Học sinh muốn nhập học Lớp 11 và 12 cần 
có Chứng chỉ IELTS (Học thuật) thấp nhất là 
5.5 hoặc tương đương

Hiện không có xếp hạng HSC cho 
trường này.

Các yếu tố khác:
   Không có Nội trú
  Có Bằng Tú tài Quốc tế (IB) 
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Victoria Road,  
Bellevue Hill, NSW 2023 
Australia 

 

Website: www.tsc.nsw.edu.au
 
 

Trường Trung học Scots College

Thành lập năm 1893
Scots College là một trong những trường nội trú lâu đời và uy tín nhất ở Úc dành 
cho nam sinh. Triết lý giáo dục của trường đại học tập trung vào phiêu lưu và học 
tập, với các chương trình đổi mới được thiết kế để thấm nhuần tầm vóc và bản 
chất ở các chàng trai sẽ thấy họ phát triển thành những chàng trai trẻ tốt.

Tại Scots College, chương trình học thuật được hỗ trợ bởi các chương trình 
giáo dục ngoài trời, lãnh đạo, ngoại khóa và thể thao được thiết kế để thử thách 
và truyền cảm hứng cho các chàng trai.

Thông tin về trường
 
Thành lập năm:  1893

Địa chỉ: 

Liên kết tôn giáo: Presbyterian

Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 7 - 12

Giới tính: Nam sinh

Học phí: 21,900 - 37,860 Đô la Úc mỗi năm

Phí nội trú: 19,600 - 27,660 Đô la Úc mỗi năm

Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 7-11:   AEAS Stanine 7 – có điều kiện
Lớp 7-10:  ESL 4+ 
Lớp 11:       ESL 5+ 

Xếp hạng Trường cấp Bằng Tốt 
nghiệp Trung học (HSC)

2018  Xếp thứ 53

 
2019  Xếp thứ 61

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Tiêu chuẩn Giáo dục 
NSW (NESA)

Triết lý giáo dục của trường nhấn mạnh rằng phiêu lưu là cốt lõi cho mỗi nam sinh

Các yếu tố khác:
Có Nội trú

  Không có Bằng Tú tài Quốc tế (IB)   

trải nghiệm trong những năm đầu tiên ở trường. Tập trung vào việc học hợp tác 
và các nam sinh ngày càng nhận thức được ý nghĩa của việc trở thành một công 
dân toàn cầu, tôn trọng các nền văn hóa khác nhau và chịu trách nhiệm trong một
cộng đồng.

“Thách thức của chúng tôi là đảm bảo rằng những trải nghiệm ở Scotland sẽ 
nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo, tính cách và tinh thần để xác định trái tim dũng 
cảm và đầu óc táo bạo của mỗi nam sinh Scot,” Tiến sĩ Ian PM Lambert nói. 
Chương trình giảng dạy được thiết kế để thu hút các nam sinh vào học tập tích 
cực. Scots College sử dụng các mô hình học tập liên quan đến giai đoạn phát 
triển để biến mỗi ngày trong cuộc sống của một cậu bé Scot trở thành một phần 
của một cuộc phiêu lưu thú vị.
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Australia 
 

 

Website: www.tyndale.edu.au
 
 

The Scots College Trường Trung học Tyndale Christian

Cộng đồng Tyndale đã phát triển từ một cơ sở của Giáo hội Cải cách ban đầu để 
đón nhận các phụ huynh theo Kitô giáo từ nhiều giáo phái Kitô giáo và nhiều nền 
tảng văn hóa. Các học sinh và gia đình hiện đang theo học tại Tyndale bao gồm 
58 dân tộc khác nhau và đại diện cho khoảng 100 nhà thờ Kitô giáo.

Tyndale rất quan tâm đến việc chăm sóc và phúc lợi cho học sinh khi các em 
chuyển từ mẫu giáo đến lớp 12. Với trẻ em ở trường 6-7 giờ mỗi ngày, chúng tôi 
tin  rằng điều quan trọng là phụ huynh trong cộng đồng nhà trường phải có đầu 
vào tích cực trong việc lựa chọn nhân viên.

Tyndale có diện tích 5.2 ha và phục vụ cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Điều 
này cho phép các gia đình có tất cả con cái họ học cùng trường, loại bỏ nhu cầu 
chuyển đến một địa điểm khác khi chuyển tới bậc Trung học.

Trường nằm cách ga xe lửa Blacktown khoảng 3 km và được phục vụ bởi các 
tuyến xe buýt địa phương và đội xe buýt riêng của trường.

Điều này đạt được thông qua Hội đồng quản trị được bầu bởi một hội phụ huynh. 
Tất cả nhân viên đều là Kitô hữu và cam kết với Chúa. Họ có trình độ tốt và tận 
tâm để nuôi dưỡng, hướng dẫn và dạy học sinh.

Thông tin về trường
 
Thành lập năm: 1966 
 
Địa chỉ: 
58 Douglas Road,  
Blacktown, NSW 2148 

Liên kết tôn giáo: Kitô giáo

Lớp học: Mẫu giáo tới Lớp 7 - 12

Giới tính: Dạy cả Nam và Nữ

Học phí: 18,400 - 24,000 Đô la Úc mỗi năm

 
Yêu cầu tiếng Anh:
Lớp 1-6:  ESL 4+ 
Lớp 7-10:  ESL 4+ 
Lớp 11:  ESL 5+

Hiện không có xếp hạng HSC cho 
trường này.

        

Các yếu tố khác:
   Không có Nội trú
    Không có  Bằng Tú tài Quốc tế (IB)
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Thông tin các trường Tiểu học và Trung học Úc 
 MEGA có thể hỗ trợ bạn trong việc sắp xếp khóa học ở các trường sau: 

Trường tư thục Liên kết tôn giáo Giới tính Địa chỉ Yêu cầu tiếng Anh 
Kiểm tra hoặc phỏng vấn 

sau khóa học của MEGA 

Phí nội trú* 

(xấp xỉ mỗi năm) 

Học phí* cho học sinh quốc tế 

(xấp xỉ mỗi năm) 

Xếp hạng HSC 

2019 

Trường Phổ thông Nghệ thuật Biểu diễn 

Úc 
Phi giáo phái Đồng giáo dục Glebe Lớp 7 - 11: ESL Bậc 4 Phỏng vấn & Báo cáo X $18,476~$20,586 N/A 

Trường Trung học Cranbrook 
Anh giáo Nam sinh Bellevue Hill 

Lớp 7 - 10: AEAS Stanine 7 - 8 

Lớp 11: AEAS Stanine 8+ 
Phỏng vấn & Báo cáo $34,674 $32,088~$47,091 30 

Trường Trung học Kambala 
Anh giáo Nữ sinh Rose Bay 

Lớp 7 & 8: AEAS 61+ 

Lớp 9 & 10: AEAS 71+     
Lớp 11: AEAS 81+ 

Không cung cấp thư mời 

có điều kiện 
$25,700 $19,000~$37,850 15 

Trường Kincoppal - Rose Bay 

Công giáo 

Đồng giáo dục  

(3 - 6 tuổi) 

Nữ sinh 

(Lớp 7 -12) 

Rose Bay 
Lớp 7: ESL Bậc 3 

Lớp 10: ESL Bậc 4+ 

Lớp 8 & 9: ESL Bậc 4 

Lớp 11: ESL Bậc 5 
Kiểm tra $29,196 $35,028~$45,372 36 

Trường Phổ thông Knox 
Uniting Church Nam sinh Wahroonga 

Lớp 7 - 11: ESL Bậc: 5+ 

Lớp 7 - 10: AEAS 75 
Lớp 11: AEAS 80 - 85 Phỏng vấn & Báo cáo $31,560 $40,350~$42,637.50 22 

Trường Trung học Masada Do Thái Đồng giáo dục St. Ives Lớp 7 - 9: AEAS 65+ Lớp 11 & 12: AEAS 75 - 80 Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $20,672~$39,660 35 

Trường Trung học Norwest Christian Kitô giáo Đồng giáo dục Riverstone Lớp 7 - 11: ESL Bậc 4  Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $22,289~$27,710 N/A 

Trường Trung học Phật giáo Pal Buddhist Phật giáo Đồng giáo dục Canley Vale Lớp 7 - 11: ESL Bậc 4  Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $17,500~$19,500 N/A 

Các trường Pittwater House 
Phi giáo phái Đồng giáo dục Collaroy Lớp 7 - 8: ESL Bậc 4 Lớp 9 - 11: ESL Bậc 5 Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $37,000~$43,500 85 

Trường Trung học Presbyterian Ladies 

Sydney 
Presbyterian Nữ sinh Croydon Lớp 7 - 10: AEAS 65 Lớp 11+: AEAS 70 Kiểm tra $29,760 $24,720~$42,480 20 

Trường Trung học Ravenswood School for 

Girls 
Uniting Church Nữ sinh Gordon Lớp 7 - 9: AEAS 71-80 Lớp 10 - 12: AEAS 80+ 

Không cung cấp thư mời 

có điều kiện 
$28,850 $25,830~$44,120 54 

Trường Trung học Reddam House 
Phi giáo phái Đồng giáo dục Bondi Lớp 10: ESL Bậc 4+ Lớp 11: ESL Bậc 5+ Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $26,710~$40,970 8 

Trường Trung học Thánh Andrew’s 

Cathedral 
Anh giáo Đồng giáo dục Town Hall Lớp 7 & 8: ESL Bậc 4          Lớp 9 & 10: ESL Bậc 5             Lớp 11: ESL Bậc 5+, AEAS: 71+ Kiểm tra KHÔNG $26,312~$48,440 76* 

Trường Trung học Thánh Catherine 

Sydney 
Anh giáo Nữ sinh Waverley Lớp 7 - 10: ESL Bậc 4  Phỏng vấn & Báo cáo $27,536 $27,416~$43,480 17 

Trường Trung học Thánh Maroun Công giáo Đồng giáo dục Dulwich Hill Lớp 7 - 10: ESL Bậc 4 Lớp 11: ESL Bậc 4+ Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $15,000~$19,000 N/A 

Trường Trung học Thánh Scholastica 
Công giáo Nữ sinh Glebe Lớp 7 - 11: ESL Bậc 3 - 4  Kiểm tra $21,880 $26,900 135 

Trường Trung học Quốc tế St. Paul 
Công giáo Đồng giáo dục Moss Vale 

Lớp 7: N/A    Lớp 8 & 9: IELTS 3.5     Lớp 10: IELTS 4.0   

Lớp 11: IELTS 4.5    Lớp 12 & Dự bị Đại học UNSW: IELTS 5.5 
Phỏng vấn & Báo cáo $27,000 $22,500-$30,000 N/A 

Trường Trung học Stella Maris 
Công giáo Nữ sinh Manly Lớp 7 - 11: ESL Bậc 4     **(Lớp 7 - 8: không có CAAW) Lớp 11: AEAS 65 Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $37,800~$41,650 77 

Trường Phổ thông The Illawarra (TIGS) 
Anh giáo Đồng giáo dục Mangerton Lớp 7 - 10: IELTS 5.0 Lớp 11 & 12: IELTS 5.5 Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $12,840~$21,820 N/A 

Trường Trung học King’s School 
Anh giáo Nam sinh 

North  

Parramatta 
Lớp 7: ESL Bậc 3   Lớp 11: ESL Scale 5 Lớp 8-10: ESL Bậc 4+       Phỏng vấn & Báo cáo $25,906~$27,253 $22,983~$38,284 62 

Trường Trung học Scots College 
Presbyterian Nam sinh Bellevue Hill Lớp 7 - 11: AEAS Stanine 7 - có điều kiện      Lớp 7 - 10: ESL Bậc 4+       Lớp 11: ESL Bậc 5+ Phỏng vấn & Báo cáo $19,600~$27,660 $21,900~$37,860 61 

Trường Tyndale Christian 
Kitô giáo Đồng giáo dục Blacktown Lớp 1 - 6: AESL Bậc 4+     Lớp 7 - 10: ESL Bậc 4+    Lớp 11: ESL Scale 5+ Phỏng vấn & Báo cáo KHÔNG $18,400~$24,000 N/A 

*  

pulasthi
Typewritten text
Xin lưu ý rằng học phí của trường và phí nội trú chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng trường.Phiên bản 7: tháng 5 năm 2020 

pulasthi
Typewritten text
* Các trường cũng có học sinh đã lấy Bằng Tú tài Quốc tế
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MEGA hợp tác với 
Study Vision và Mạng 
lưới nhà ở tại Úc 
Australian Homestay 
Network (AHN) để cung 
cấp dịch vụ homestay.

Bộ Nội vụ yêu cầu học sinh quốc tế dưới 18 tuổi cần được sắp xếp chỗ ở và 
người giám hộ khi lưu trú tại Úc.

MEGA tin rằng việc chọn một homestay làm chỗ ở khi đến một quốc gia mới 
sẽ đảm bảo trải nghiệm thành công và bổ ích hơn cho học sinh quốc tế. Chủ 
nhà được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo học sinh được đặt trong môi trường 
không chỉ an toàn và thoải mái, mà còn ấm áp và chào đón. Các học sinh sẽ 
tận hưởng một môi trường gia đình thân thiện, hỗ trợ trong khi thích nghi với 
văn hóa và cộng đồng Úc mà họ sẽ sống.

Nhà ở và Giám hộ

MEGA hợp tác với 
Study Vision và ISA 
Student Advocates 
để cung cấp dịch vụ 
giám hộ.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

Ví dụ về các dịch vụ giám hộ bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

•  Đến thăm học sinh tại chỗ ở của họ và nói chuyện với chủ nhà homestay
•  Hỗ trợ học sinh liên lạc với cha mẹ sau khi họ đến Úc

•  Giải thích thông tin quan trọng về an toàn và bảo mật trực tiếp cho học sinh

•  Gặp gỡ học sinh và giáo viên trong trường

•  Nhận báo cáo học tập của học sinh và cung cấp thông tin cho phụ huynh.

 
Người giám hộ là một người độc lập, có thể giao tiếp trực tiếp với phụ huynh, là đại 
diện của phụ huynh tại Úc và cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ chuyên 
nghiệp cho học sinh.
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Quy trình xét hồ sơ Danh sách

1. Bài kiểm tra tiếng Anh và/ hoặc bài kiểm tra 
AEAS

4. Kiểm tra chỗ trống với trường

5. Gửi mẫu đơn đăng ký đến MEGA và 
trường học

6. Nhận thư đề nghị, xác nhận đăng ký (CoEs) 
và thư xác nhận chỗ ở và phúc lợi phù hợp 

(CAAW) từ MEGA và trường trung học

7. Nộp hồ sơ xin visa du học

8. Cập nhật với MEGA ngày bạn đến Úc

9. Đọc thêm về Hướng dẫn trước khi đến Úc

10. Đến Sydney và bắt đầu hành trình của bạn

Ngày 
    /  /  

kiểm tra: 

Được nhận vào Lớp:    in 

   3. Đề xuất một trường và kế hoạch học tập Tên trường:  

        2. Phỏng vấn & đánh giá năng lực  Ngày phỏng  /  /  
vấn:

Ngày nộp đơn:   
  /  /  

Thư mời

Xác nhận Ghi danh

CAAW

Ngày nộp hồ sơ xin visa: :             
 /         /  

         Ngày đến Úc:   /  /    
   Đặt đón sân bay

                Thông tin chi tiết về homestay

                Thông tin chi tiết về bảo hiểm OSHC

    Thông tin chi tiết về người giám hộ
                Thông tin chi tiết về MEGA

Thông tin chi tiết về trường

Có

Quy trình đăng ký học tại MEGA và/ 
hoặc trường Trung học/ Tiểu học



26

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký homestay & sắp xếp 
giám hộ homestay

Xác nhận sắp xếp phúc lợi cho homestay & giám hộ

Nhận thư xác nhận nhập học (CoEs) và thư xác nhận chỗ ở và phúc lợi phù hợp (CAAW) 
từ MEGA & các trường tiểu học/ trung học

Nộp hồ sơ xin visa du học (và thị thực giám hộ nếu phụ huynh đi cùng)

Đến Sydney, Úc

Giới thiệu chủ nhà homestay và người giám hộ cho học sinh

Chương trình Định hướng tại MEGA & trường tiểu học/ trung học

Bắt đầu học tập

Danh sách giấy tờ xin visa du học
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mega.edu.au

@mega.syd

@MEGAPathways

mega.sydney

Liên hệ với chúng tôi!
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www.mega.edu.au

Hãy học tập một cách thông minh hơn
và kết nối ngay hôm nay!

MEGA trụ sở chính tại Sydney
Tầng 9, 225 đường Clarence, 

Sydney NSW 2000 Australia
Tel: +61 2 9299 6788

E-mail: info@mega.edu.au

Macquarie Education Group Australia giao dịch với tên gọi
MEGA Education

ABN: 23 111 742 155 Mã RTO: 91305
Mã CRICOS của Trường: 02657J 


