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ស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យជាមួយនឹងថ្នាក់
អាហារូបករណ៍ និងមានការប្តេជ្ញា
ចិត្តក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវឧត្តម
ភាព និងទំនួលខុសត្រូវជាសកល
។ គោលគំនិតរបស់យើង
គឺយកចិត្តទុកដាក់ ខិតខំប្រឹងប្រែង
និងការរៀនសូត្រ ។

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងធ្វើឱ្យសិស្

សាលាWellington Secondary College

សទទួលបានចំណេះដឹងកម្រិតខ្ពស់

គឺជាសាលានៃបណ្តុំសហគមន៍ពហុវប្

កម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះរៀបចំឡើង ដើម្បីផ្តល់

ការទទួលយកគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមក

និងផ្តល់នូវទស្សនវិស័យជាសកល។

ចំណេះដឹងពេញលេញដល់សិស្សគ្រប់ៗរូប។
គ្រូបង្រៀនទាំងអស់ នៅសាលា Wellington
មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងមានគរុកោសល្យ

វិជ្ជាជីវៈ ហើយជំនាញ និងភាពប៉ិនប្រសប់រប

ស់ពួកគេបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្មវិធីសិក្សារប
ស់សាលា Wellington ទទួលបា
 នជោគជ័យ
ដ៏ខ្លាំងក្លា។

បរិយាកាសមានសុវត្ថិភាព

និងប្រកបដោយទំនុកចិត្តនៅសាលា
Wellington គឺដោយសារសាលា
មានច្បាប់ទំលាប់ច្បាស់លាស់

មានគោលការណ៍ឯកសណ្ឋានម៉ត់ចត់

និងវិធានការវិន័យតឹងរឹង។ សាលាកំណត់

បធម៌ ដែលជំរុញនូវគុណតម្លៃទំនុកចិត្ត
ព្រមទាំងការគោរពខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ។
គោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺបណ្
តុះបណ្តាលយុវជនឲ្យក្លាយជាធនធាន
មួយ ប្រកបដោយទំនួរខុសត្រូវ រឹងមាំ

និងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូល
ប្រឡូកទៅក្នុងសហគមន៍សាកលលោក។ យើ
ងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកធ្វើការស្វែងយល់អំពីល

ក្ខណៈសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យសាលា Wellington

Secondary College ក្លាយជាសហគមន៍សិក្

សាដែលមានលក្ខណៈវិសេសវិសាល និងទទួល
បានជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអប់រំ។

Hugh Blaikie
ហើយនៅក្នុងបរិយាកាសប្រកប ដោយសុវត្ថិភាព នាយកសាលា
គោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់សិស្ស

និងភាពស្និទ្ធស្នាលនេះ សិស្សទទួលបានការទំ
នាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាលា។

បទពិសោធន៍ធ្វើឲ្យសាលាយើងមានលក្ខណៈពិសេសពីសាលាផ្សេងៗ ទៀត
អស់រយៈពេលជាងដប់ប្រាំឆ្នាំក
ន្លងមកនេះ សាលា Wellington
Secondary College ត្រូវបានទទួ
លស្គាល់ថាជាសាលាដែលផ្តល់ក
ម្មវិធី សិក្សាសម្រាប់សិស្សបរទេស
ប្រកបដោយគុណភាព (ថ្នាក់ទី7
ដល់ទី12) ដោយបានអប់រំបណ្តុះប
ណ្តាលសិស្សអន្តរជាតិជាង 90 នា
ក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំមកពីជុំវិញពិភព
លោក។

សាលារបស់យើងក៏ជាអ្នកឯកទេសផ្តល់

ដើម្បីឱ្យសិស្សទទួលបា
 នពិន្ទុ ATAR (ចំណា

ដែលបង្រៀននៅសាលារបស់យើងផ្ទាល់

សិស្សត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមរៀនជា

ការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវ។

ងទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមសម្រា

ថ្នាក់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសកម្រិតខ្ពស់

ហើយយើងជាមជ្ឈមណ្ឌលភា
 សាអង់គ្លេសមាន

មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេសគឺជាផ្នែកមួយ

នៃមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិទើប បើកថ្មី ដែល

ត់ពិន្ទុចូលមហាវិទ្យាល័យនៅអូស្រ្តាលី)ខ្ពស់។

មួយក្លឹបកិច្ចការសាលា Homework Clubs និ
ប់គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ ប្រសិនបើសិស្សមាន

បានរៀបចំបន្ទប់រៀនតំរូវសំរាប់ថ្នាក់បណ្តុះប

តម្រូវការបំពេញវិជ្ជាបន្ថែម។
សាលា Wellington Secondary College

លាយបំពាក់ដោយបរិក្ខារ Skype ដើម្បីភ្ជាប់

រយៈពេលជាង៤០ឆ្នាំមកហើយដែលសាលា

ណ្តាលភាសាអង់គ្លេស ដែលមានបន្ទប់ធំទូ

ទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពខាងក្រៅ និងការិយា

ល័យទំនើបសម្រាប់នាយកកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជា
តិ និងជំនួយការភាសាជាច្រើនរូបទៀតរបស់
សាលាយើងខ្ញុំ។

នែកអប់រំនៃកម្មវិធីសម្រាប់សិស្សបរទេសរ

បស់យើងទទួលបានជោគជ័យ ដោយសារ

មានការគាំទ្រពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានកា
រប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ព្រមទាំងអ្នកជំនាញកម្មវិធី

មានបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិក្សាជាច្រើនមុខអស់
របស់យើង បានបង្រៀនថ្នាក់ VCE (វិញ្ញា

បនប័ត្រអប់រំសំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិចតូរីយ)៉ា
ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។

យើងមានជំនាញក្នុងការផ្តល់កម្មវិធីសិក្

សាចម្រុះលើមុខវិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេសEAL

គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងពាណិជ្ជកម្ម។

សិស្សត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ឲ្យបន្តការសិក្

សាភាសាកំណើតរបស់ពួកគេនៅថ្នាក់ VCE

និងអ្នកផ្តួចផ្តើមគំនិតជាច្រើននាក់ផង

LBOT (ភាសាកំណើតក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស)

សាលាបានរៀបចំវគ្គពន្លឿនការរៀនសូត ្រ

School of Languages ។

ដែរ។ ចំពោះសិស្សរៀននៅថ្នាក់ខ្ពស់

ដែលអាចរៀនបានតាមរយៈសាលាVictorian

Accelerated Learning

កម្មវិធីសម្រាប់សិស្សបរទេស

3

សាលារបស់យើង
ទីធ្លា និងបរិក្ខារនៅក្នុងសាលា
Wellington Secondary
College មាន លក្ខណៈធំទូលាយ
និងទំនើប។ ថ្មីៗនេះ
សាលាបានធ្វើទំនើបនីយកម្ម ហើ
យសិស្សរបស់យើងអាចរីករាយជា
មួយសួនច្បារ និងទីធ្លាស្រស់បំព្រង
ដែលល្អពិសេសសម្រាប់ការហាត់កី
ឡា និង លំហែរកាយ ព្រមទាំងមា
នបរិក្ខារសិក្សាដ៏ទំនើបផងដែរ។

បរិក្ខារសិក្សាទាំងនេះរួមមាន មន្ទីរពិសោ

ធន៍វិទ្យាសាស្រ្តដែលបំពាក់ទៅដោយឧប

ករណ៍ដ៏សំបូរបែប ទីកន្លែងសម្តែងសិល្បៈ

អគារហាត់ប្រាណចំនួនពីរ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា

ថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ដាច់ដោយឡែក និងមជ្ឈមណ្ឌល
បំប៉នសិស្សថ្នាក់ទី៧ចំនួនមួយ។

ដោយមានការដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ឋាព័ត៌មាន

វិទ្យាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា សិស្សនៅសាលា
Wellington អាចភ្ជាប់សេវាព័ត៌មានប

ច្ចេកវិទ្យាពេញក្នុងបរិវេណសាលាទាំង

មូល រួមមានបណ្តាញកុំព្យូទ័រក្នុងសាលា
ដែលតភ្ជាប់ទៅបន្ទប់កំព្យូទ័រជាច្រើន។

សិស្សទាំងអស់អាចទិញកុំព្យូទ័រ សម្រាប់ប្រើ
ប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក៏បាន។

ទីធ្លា

កម្មវិធីសិក្សាចម្រុះ
ជីវិតជាសិស្សសាលានៅ
Wellington
មានលក្ខណៈសំបូរបែបតាមរយៈ
ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា
ចម្រុះ ដូចជាកីឡា តន្រ្តី ល្ខោន
ការប្រកួតតស៊ូមតិ ល្បែងអុក ព្រម
ទាំងមានកម្មវិធីក្លឹបនិងសកម្មភាព
ផ្សេងៗទៀតដែលផ្តល់ឲ្យសិស្សនូ
វឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញទាំងទេព
កោសល្យ និងផ្នែកបញ្ញាស្មារតី។

សាលាមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង House

សាលាផ្តល់នូវកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំសិ

លើកទឹកចិត្តឲ្យបង្ហាញអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តរ

ស់យើងត្រូវបានផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តា

Competition ដ៏ស្វិតស្វាញ។ សិស្ស ត្រូវបាន

បស់ខន
្លួ តាមរយៈការលេងកីឡាក្នង
ុ និងក្រៅសា
លា រួមមានការប្រកួតកីឡាបាល់បោះ ពីងប៉ុង
និងបាល់ទាត់ ដែលកំពុងប្រកួតដ៏ក្លាំងក្លា។

កម្មវិធីសិក្សារួមកម្រិតខ្ពស់ផ្តល់ដល់សិស្សនូ
វឱកាសចួលរួមប្រកួតថ្នាក់ជាតិជាច្រើន រួម

ស្សមួយដ៏ប្រសើរ និងអ្នកដឹកនាំសិស្សរប
លគ្រប់ជំនាញ ព្រមទាំងមានការណែនាំ

និងការគាំទ្រជាប្រចាំ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប្រធាន

សាលាអន្តរជាតិត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីចួលរួ
មនៅក្នុងក្រុមដឹកនាំ សិស្សនេះ។

មានការប្រកួតគណិតវិទ្យាអូស្រ្តាលី ការប្រកួ
តក្នុងកម្មវិធីស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យវិ
ទ្យាសាស្រ្ត និង កម្មវិធV
ី ictorian Read-a-

Thon ហើយការអបអរជ័យជម្នះរបស់សិស្

សនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសហគមន៍សាលា។
សិស្សត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរៀនតន្រ្

តី ជាលក្ខណៈទោលរឺជាក្រុម រួចបន្ទាប់មកចូលរួ
មនៅក្នុងក្រុមសម្តែងតន្រ្តីជាច្រើន។ ភាពចម្រុះ
និងទេព្យកោសលនៃសិស្សរបស់យើងត្រូវបាន
សំដែង នៅក្នុងកម្មវិធីតន្រ្តីពហុវប្បធម៌ប្រចាំឆ្នាំ
របស់យើង។
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ការថែទាំ និងសុខុមាលភាព
Tuo (Tony) LIN ដែលជា
សិស្សរៀនផ្នែកវិទ្យុឆាយាកម្
ម និងថត វេជ្ជសាស្រ្ត នៃសាលា
Monash University Clayton
បានលើកឡើងថា “Wellington
គឺជាសាលាដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះ
គ្រូមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ព
ស់ និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់សិស្ស
ហើយនេះជាចំណុចដែលជួយឱ្យខ្ញុំ
អាចសម្របការរស់នៅនៅក្នុងប្រទេ
សថ្មីនេះបាន”។

សាលា Wellington Secondary College
ដឹងថា ឪពុកម្តាយទាំងឡាយ

មានការពិចារណាម៉ត់ចត់និងនៅតែបន្តពិ
ចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ ក្នុងការបញ្ជូនកូន
ទៅសិក្សានៅប្រទេសមួយ។ សាលាយើ

ងយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងសេចក្តីសំរេចចិ
ត្តរបស់ឪពុកម្តាយដោយក្តីគោរពបំផុត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺយើងធានាថា
បុគ្គលិក និងកម្មវិធីរបស់យើងមានលក្ខណៈ
សមស្រប បំផុតសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិ។

ជាង១០ឆ្នាំមកនេះ សាលាបានធ្វើការឥតឈ
ប់ឈរដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីសិក្សាសិស្សអន្តរជា

តិ។ របស់យើងកាន់តែល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីឲ្យឪ
ពុកម្តាយសិស្សទាំងអស់អាច មានទំនុកចិត្ត
និងជឿជាក់ថា ការសម្រេចចិត្តក្នុងការប

ញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យមកសិក្សានៅសាលា

Wellington Secondary College គឺពិតជាកា
រសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ។

សេវាផ្ទាល់ខ្លួន
ដើម្បីជួយដល់សិស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងការស
ម្របខ្លួនទៅក្នុងការរស់នៅបែបអូស្រ្តាលី កម្ម
វិធីសិក្សាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយនាយកក
ម្មវិធីសិក្សាអន្ត
 រជាតិដែលធ្វើការពេញពេល។
ដោយសារជាទូទៅភាសាគឺជាឧបសគ្គទីមួ
យចំពោះសិស្ស ទើបសាលាផ្តល់ការទ្រទ្រ
ង់ជំនួយពហុវប្បធម៌ ព្រមទាំងមានគ្រូបង្
រៀនដែលចេះនិយាយភាសាពីរ។ ដោយសារ
មានការផ្តល់ជំនួយយ៉ាងដិតដល់ ទើបសិស្សអ
ន្តរជាតិអាចសម្របខ្លួនទៅបរិយាកាសថ្មីបាន
យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងដោយជោគជ័យ។

ការស្នាក់នៅ

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយឪពុកម្តាយ និងភ្នាក់ងារ

ពេលធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអូស្រ្តាលី

អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ឪពុកម្តាយបំផុតនោះគឺ

ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំម្តង យើងធ្វើដំណើ

របស់លោកអ្នកត្រូវបានផ្តល់បរិយាកាសនៃការ

មានអំពីកូនរបស់ខ្លួនជាទៀងទាត់ ។ សាលា

សិស្សរស់នៅដើម្បីបង្ហាញអំពីរបាយ

សាលា Wellington នឹងផ្តល់ ទំនុកចិត្តថា កូន
ស្នាក់នៅ ដែលមានការគ្រប់គ្រងល្អ និងការយ
កចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់ជាមួយនឹងគ្រួសារ
ឬសមាជិកនៃសហគមន៍ Wellington ដ៏ធំ។

នាយកសាលា ទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសិក្សាអន្តរ

ជាតិនឹងផ្តួចផ្តើម និងតាមដានការរៀបចំ ទាំង

នេះដោយប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយឪពុកម្តាយ
ឬសិស្សជាប្រចាំ ដើម្បីផ្តល់ទំនុកចិត្តថា ការរៀ

បចំសម្រាប់សិស្សពិតជាធ្វើឡើងបាន ត្រឹមត្រូវ
ហើយសិស្សមានភាពសប្បាយរីករាយ

និងការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព។

ការទទួលបានការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងព័ត៌
Wellington យើងមានមោទនភាពខ្លួនឯង
ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្ត ដែលអាចបង្ហា
ញឃើញច្បាស់ដល់សិស្សអន្តរជា
តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

ឪពុកម្តាយដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស អា

ចចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ព័ត៌មានមួយហៅថា

COMPASS ដែលមានផ្ទុកនូវវត្តមានសិស្ស

រទៅកាន់ប្រទេសដែលឪពុកម្តាយរបស់

ការណ៍សាលា ព្រមទាំងលទ្ធផលសិក្សា

វឌ្ឍនភាព និងសុខុមាលភាពដែលកូនរប

ស់គាត់ទទួលបាន។ ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង
និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ឪពុកម្តាយ

សាលាក៏ផ្តល់នូវសេវាបកប្រែ និងបរិក្ខារសន្ទនា
តាមទូរស័ព្ទផងដែរ។

របាយការណ៍សិក្សា ទិន្នានុប្បវត្តិ និងអាចមើល
ឃើញពីសកម្មភាពប្រចំាថ្ងៃរបស់សាលា។
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ជាសាលាប្រចាំជីវិត
ជីវិតសិក្សានៅសាលា Wellington មិនមែនបញ្ឈប់នៅត្រឹមការបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេ។ សិស្សដែល
បានបញ្ចប់ការសិក្សាគឺជាសមាជិក នៃសហគមន៍សាលារបស់យើងអស់មួយជីវិត។
សាលាមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយសកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅទីក្រុង មែលប៊នដែលសិស្សទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ
បានជ្រើសរើសដើម្បី បន្តការសិក្សារបស់ខ្លួន។

Le Quan DIEN
Xiaoman (Essie) MA

Chao (Candy) CHENG

ប្រធានក្រុមសិស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ 2014

ប្រធានក្រុមសិស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ 2008

ឆ្នាំ 2015 សិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មនៅសកលវិទ្យា
ល័យ Monash

ជីវឱសថ ឆ្នាំ 2013 សកលវិទ្យាល័យមែលប៊ន

ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សា

ការសិក្សានៅសាលា Wellington
Secondary College ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍
យ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិត។
ខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្គាល់នូវវប្បធម៌
និងបរិយាកាសសិក្សាថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏
ទទួលបានផងដែរនូវការគាំទ្រជាច្រើនពីសំ
ណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងមិត្តរួមថ្នាក់ដែលបា
នលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីសក្តានុពលដែល
ខ្ញុំមាន។ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានមកសិក្សានៅក្នុ
ងប្រទេសអូស្រ្តាលីនៅឯសាលា Wellington
នេះទេ ខ្ញុំប្រហែលក្លាយជាមនុស្សដែលមា
នជីវិតដ៏សាមញ្ញដោយត្រូវធ្វើការពីម៉ោង 9
ដល់ម៉ោង 5។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំមានសំណាងដែលទ
ទួលបានឱកាសដ៏ពិសេសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ
ជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ចំពោះសិស្សដែលធ្វើដំណើរ
មកទីក្រុងមែលប៊នដើម្បីសិក្សា សាលា
Wellington គឺពិតជាទីកន្លែងដ៏ល្អប្រសើរបំផុត
ដោយសារសាលាផ្តល់នូវការអប់រំគុណភាពខ្ព
ស់ និងការថែទាំជាលក្ខណៈគ្រួសារយ៉ាងពិតប្រា
កដ។ មនុស្សមួយចំនួនធ្លាប់បានលើកឡើងថា
“ពិភពលោកគឺជាសៀវភៅមួយក្បាល ហើយបើអ្ន
កមិនបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទេ គឺអ្នកហាក់ដូច
ជាបានអានសៀវភៅនេះតែមួយទំព័រប៉ុណ្ណោះ”។

បច្ចុប្បន្នបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រឱសថសា
ស្រ្តពីសកលវិទ្យាល័យ មែលប៊ន

ខ្ញុំបានចាប់ធ្វើដំណើរនៅពេលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងក្

តី និងពោរពេញដោយការ ផ្សងព្រេង ដោយត្រូវធ្វើ

បរិញ្ញាប័ត្រគណនេយ្យឆ្នាំ 2012
សកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអូស្រ្តាលី
ការបានមកសិក្សានៅសាលា
Wellington Secondary College
គឺពិតជាការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យ។
សាលាមានកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ ឈានមុខគេ!
លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់
យកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះសិស្ស។
អ្វីដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ
ទទួលបានការថែទាំយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ដំណើរចាកចេញពីក្រុមគ្រួសារ និងបានស្គាល់
ប្រទេសថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំពុំស្គាល់នរណា

ម្នាក់ឡើយ។ ការរស់នៅ ក្រៅប្រទេសតែឯង
ក្នុងវ័យក្មេងដូច្នេះពិតជាមានការលំបាកណា
ស់ ប៉ុន្តែ លោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្តល់នូវភាពកក់ក្តៅ
និងផ្តល់ការណែនាំជាប្រចាំដល់

រូបខ្ញុំនៅពេលកំពុងសិក្សា។ សាលា

Wellington ផ្តល់នូវបរិយាកាស ដ៏ អស្ច

ារ្យនៃ
បទពិសោធន៍វប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាដែលខ្ញុំពុំធ្លាប់
ជួបប្រទះពីមុននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់
ខ្ញុំ។ សាលាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដែលអាចឱ្យ

ខ្ញុំបង្កើនចំណេះដឹង និងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ
ទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមានប្រយ

ោជន៍សម្រា

ប់ខ្ញុំរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ ជីវិតរបស់ខ្ញុំមាន
ការផ្លាស់ប្តូរ។ ខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិល្អៗនៅពេល

កំពុងសិក្សា ហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានសម្រេច

ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីការដឹងគុណ
ដល់សាលា ដោយខ្ញុំពេញចិត្តគ្រប់ចំនុចទាំង

អស់នៃបទពិសោធន៍រ បស់ខ្ញុំជាមួយសាលា។

សូមក្លាហានឡើង សូមបោះជំហានឆ្ពោះសម្រេច

ក្តីសុបិនដ៏ធំរបស់អ្នក។ សាលានេះជាចំនុចចាប់ផ្តើ
មរបស់អ្នក!

Bao Dinh TRAN
បរិញ្ញាប័ត្រគិលានុបដ្ឋាយិកាឆ្នាំ 2012
សកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអូស្រ្តាលី
សាលា Wellington Secondary College
មានក្រុមគ្រូបណ្តុះបណ្តាល មានសមត្ថ
ភាពខ្ពស់ដើម្បីជួយឱ្យសិស្សទាំងអស់ទ

ទួលបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់បំផុត
និងឆាប់សម្រេចបានគោលដៅការងារ។
សាលាក៏មាន ផងដែរនូវសកម្មភាព

សិក្សាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀត

និងដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗផងដែរ។ កា

ររៀបចំទាំងនេះជួយឲ្យសិស្សអន្តរជាតិ

អាច សម្របទៅនឹងបរិយាកាសសិក្សាថ្មី

ព្រមទាំងបង្កើតនូវឱកាសដ៏មានតម្លៃ សម្រាប់រាប់អា

នមិត្តភក្តិថ្មីៗដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអស់មួយជីវិត។
ខ្ញុំបានសាងនូវពេលវេលាដ៏រីករាយបំផុតនៅសាលា

Wellington ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានម
កសិក្សានៅទីនេះ។

បទពិសោធន៍នៃការស្នាក់នៅរបស់យើង
Kimhong TANN
ប្រធានក្រុមអន្តរជាតិ 2015

ការរស់នៅក្នុងបស្ចិមប្រទេសគឺជាប

បទពិសោធន៍វប្បធម៌ខុសៗគ្នា។

យើង។ វាហាក់ដូចជាដំណើរផ្សងព្រេង។

និងជួយទំនុកបម្រុង ដែលផ្តល់ឲ្យយើងនូវទំនុកចិត្ត

ទពិសោធន៍យ៉ាងល្អវិសេសសម្រាប់

យើងមិនស្គាល់គ្នាឡើយនៅ ពេលមកស្នាក់នៅដំបូង
ប៉ុន្តែឥលូវនេះយ៉ាងស្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធដូច

បងប្អូនបង្កើត។ យើងមករស់នៅក្នុងបរិយាកាស
ថ្មីទាំងស្រុង ហើយជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់
យើងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារនៅទីនេះ

យើងនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។ គ្រួ

ពួកគាត់ពិតជាមានការយក ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់

ផ្នែកសុវត្ថិភាព និងផាសុកភាពដូចជារស់នៅឯផ្ទះជា
មួយគ្រួសារដូច្នោះដែរ។ យើងចូលចិត្តម្ហូបអាហារផ្

សង
េ ៗជាច្រន
ើ មុខដល
ែ ល្អសរា
ំ ប់សខ
ុ ភាពដែលខុសពី

អាហារដែលយើងធ្លាប់បរិភោគពីមុនមក។ យើងរីករា
យដែលបានក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ។

សារដែលទទួលយើងបានផ្តល់នូវភាពកក់ក្

Paweennut (Emmy) CHAIPANYA
ឆ្នាំទី11

តៅ និងចាត់ទុកយើងដូចជាកូនបង្កើតរបស់ ពួកគាត់។
ពួកគាត់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរស់នៅរ

បស់យើង ដោយបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
រាល់កិច្ចការដែលយើងធ្វើ។ ពួកគាត់បានបង្រៀន

យើងនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ ហើយយើងបានចែករំលែក
កម្មវិធីសម្រាប់សិស្សបរទេស
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សាលា Wellington Secondary College
អាសយដ្ឋាន 91 Police Road, Mulgrave,

Victoria, Australia 3170
ទូរស័ព្ទ៖ + 61 3 9547 6822
ទូរសារ៖ + 61 3 9548 4483
អ៊ីមែល
wellington.sc@edumail.vic.gov.au
គេហទំព័រ www.wellingtonsc.vic.edu.au

មែលប៊នគឺជាទីក្រុងធំមធ្យមដែលមាន
កិត្តិនាមល្បីសុះសាយពាសពេញពិភព
លោក។ មែលប៊នមានប្រវត្តិផ្តល់ការអប់រំ
វប្បធម៌ចម្រុះជាយូរយារណាស់មកហើយ
ហើយល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកថាជា
ទីកន្លែងដែលមានម្ហូបអាហារល្អប្រសើរ
កម្មវិធីវប្បធម៌ និងកីឡា និងប្រជាជន
ក្របដោយភាពរស់រាយរាក់ទាក់។
សាលាមានទីតាំងនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃសង្កាត់ Mulgrave
ដែលចំណាយ ពេលធ្វើដំណើរសាមសិបនាទីពីកណ្តាលក្
រុង។ មានសកលវិទ្យាល័យ ល្បីៗជាច្រើនស្ថិតនៅជុំវិញសាលា
ជាពិសេសគឺសកលវិទ្យាល័យ Monash University Clayton
ដែលមានចម្ងាយ៥គីឡូម៉ែត្រ ពីសាលា។ ជាតំបន់ដែលងាយស្រួ
លធ្វើដំណើរដោយមានសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដូចជារថភ្លើង
និងរថយន្តក្រុង សាលាក៏មាន រថយន្តក្រុងប
 ្រចាំសាលាជាច្រើន
គ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសិស្សដែល គ្មានមធ្យោបាយទៅដល់សេ
វាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។

Man (Mandy) YANG ជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង
ទេសចរណ៍ នៃសកលវិទ្យាល័យ Deakin បាននិយាយថា
“ខ្ញុំស្រឡាញ់សាលារបស់ខ្ញុំ និងស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ពោលគឺ
ប្រជាជន អាហារ និងវប្បធម៌! អូស្រ្តាលីគឺជាទឹកដីកំណើតថ្មីរបស់ខ”្ញុំ ។

កម្មវិធីសម្រាប់សិស្សបរទេស
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លោកអ្នកអាចទាក់ទងទៅនាយកកម្មវិធីអន្តរជាតិ
ដើម្បីទទួលបាន ព័ត៌មានបន្ថែម

ក្រុមដឹកនាំកម្មវិធីសិស្សអន្តរជាតិ
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