CHƯƠNG TRÌNH HỌC
SINH QUỐC TẾ

Kinh Nghiệm Giúp chúng tôi trở nên Khác Biệt
Trong hơn 15 năm,
Trường Trung Học
Wellington luôn là nhà
cung cấp Chương Trình
Học Sinh Quốc Tế (Lớp
7 đến 12) chất lượng cao
được công nhận, mỗi
năm đào tạo hơn 90 học
sinh quốc tế đến từ khắp
nơi trên thế giới.
Trường chúng tôi cũng là đơn
vị chuyên cung cấp khóa đào
tạo Anh Ngữ Chuyên Sâu được
giảng dạy tại Trung Tâm Anh
Ngữ được công nhận ngay trong
khuôn viên trường của chúng
tôi.

Trung Tâm Anh Ngữ thuộc một
phần của Trung Tâm Quốc Tế
mới mở cửa của chúng tôi, bao
gồm phòng học được xây dựng
theo mục đích dành cho các lớp
học Anh Ngữ Chuyên Sâu và
một Phòng Họp với các tiện nghi
có sử dụng Skype để kết nối và
giao tiếp với thế giới bên ngoài
và khối văn phòng dành cho
Giám Đốc Chương Trình Quốc
Tế và các trợ lý ngôn ngữ khác
nhau của chúng tôi.
Sự thành công về mặt giáo dục
trong Chương Trình Học Sinh
Quốc Tế của chúng tôi được
củng cố bởi sự hỗ trợ tuyệt vời
của đội ngũ giáo viên giảng dạy
tận tâm cũng như các chương
trình và sáng kiến của các
chuyên gia. Trong những năm
học cuối, học sinh của chúng
tôi sẽ được cung cấp chương

trình Học Tập Tăng Tốc, được
thiết kế để tăng cường ATAR (Xếp
Hạng Nhập Học Bậc Đại Học của
Úc) của các em. Học sinh được
khuyến khích tham gia vào các
Câu Lạc Bộ Bài Tập Về Nhà của
chúng tôi và được dạy kèm ở tất
cả các môn học khi có nhu cầu.
Trường Trung Học Wellington
cung cấp một loạt các môn học
và trong hơn 40 năm, nhà trường
luôn là đơn vị cung cấp VCE
(Chứng Chỉ Giáo Dục Tiểu Bang
Victoria) được công nhận trên
toàn cầu.
Chúng tôi chuyên cung cấp các
chương trình lồng ghép trong lĩnh
vực EAL (tiếng Anh), Toán Học,
Khoa Học và Kinh Doanh. Học
sinh được khuyến khích theo đuổi
VCE LBOT (Nền Tảng Ngôn Ngữ
Ngoài Tiếng Anh) của mình thông
qua Trường Ngôn Ngữ Victoria.

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế
Chào mừng quý vị đến
với Trường Trung Học
Wellington, trường trung
học với truyền thống học
tập mạnh mẽ và cam kết
đối với sự xuất sắc và
trách nhiệm toàn cầu –
những triết lý được thể
hiện trong phương châm
của trường chúng tôi –
Chu Đáo, Phấn Đấu và
Học Tập.

Chương trình học của chúng tôi
đầy tính thử thách và đem đến
cái nhìn mang tính toàn cầu. Các
chương trình này được thiết kế để
phát triển đầy đủ tiềm năng học
tập của mỗi học sinh. Đội ngũ giáo
viên tại Wellington đều là những
chuyên gia tận tụy và đáng kính và
chính những kỹ năng và niềm đam
mê chung của họ đã góp phần
vào thành công to lớn trong sự
nghiệp giáo dục mà Nhà Trường
có được như ngày hôm nay.
Môi trường an toàn và mang tính
hỗ trợ tại Wellington được củng
cố bởi nội quy ứng xử chặt chẽ
đối với học sinh của nhà trường,
chính sách đồng phục bắt buộc
và biện pháp kỷ luật nghiêm khắc.
Nhà Trường đề ra những kỳ vọng
rõ ràng dành cho học sinh và

trong môi trường an toàn và thân
thiện này, học sinh của chúng tôi có
sự gắn kết tuyệt vời với nhà trường.
Trường Trung Học Wellington là
một cộng đồng đa văn hóa đích
thực, nơi nuôi dưỡng các giá trị
về lòng tin, đức tính vị tha, cũng
như sự tôn trọng bản thân và tôn
trọng người khác. Mục tiêu chính
của chúng tôi là đào tạo nên những
con người trưởng thành trẻ tuổi có
trách nhiệm, kiên cường và tháo
vát. Chúng tôi khuyến khích quý vị
tìm hiểu những lý do khiến Trường
Trung Học Wellington trở thành một
cộng đồng giáo dục có một không
hai và thành công.
Hugh Blaikie
Hiệu Trưởng
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Trường Học của Chúng Tôi
Khuôn viên và cơ sở vật
chất tại Trường Trung
Học Wellington rất rộng
rãi và hiện đại. Nhà
Trường vừa được hưởng
lợi từ chương trình hiện
đại hóa bao quát và học
sinh của chúng tôi được
tận hưởng những khu
vườn và khuôn viên có
phong cảnh hấp dẫn, lý
tưởng cho các hoạt động
thể thao, giải trí cũng
như các trang thiết bị học
tập tiên tiến.

Những cơ sở vật chất này bao
gồm cả các phòng thí nghiệm
khoa học chuyên môn được
trang bị đầy đủ, Liên Hợp Nghệ
Thuật Trình Diễn, hai phòng thể
dục đa năng, một Trung Tâm
Học Tập riêng dành cho Những
Năm Cuối và một Trung Tâm
dành riêng cho Lớp 7.
Với việc lồng ghép Công
Nghệ Thông Tin vào chương
trình giảng dạy, học sinh tại
Wellington có cơ hội tiếp cận
ICT trong toàn trường, bao gồm
cả mạng máy tính nội bộ kết hợp
một tổ hợp các phòng máy tính.
Học sinh được khuyến khích
mua thiết bị máy tính cá nhân
riêng.

Chương Trình Ngoại Khóa
Đời sống học đường tại
Wellington rất phong phú
nhờ việc tham gia vào
các chương trình ngoại
khóa chẳng hạn như
thể thao, âm nhạc, kịch,
tranh luận, chơi cờ cùng
nhiều câu lạc bộ và hoạt
động khác mà giúp học
sinh có cơ hội phát triển
kỹ năng trong các lĩnh
vực mà các em có năng
khiếu và đam mê.

Nhà trường có một Nhà Thi
Đấu mạnh mẽ. Học sinh được
khuyến khích theo đuổi đam mê
của các em trong nhiều môn thể
thao nội bộ và liên trường bao
gồm Bóng Rổ, Bóng Bàn và đặc
biệt là Bóng Đá.
Chương trình ngoại khóa mở
rộng giúp học sinh có cơ hội
tham gia vào các cuộc thi học
thuật cấp quốc gia chẳng hạn
như Cuộc Thi Toán Học của Úc,
Tìm Kiếm Tài Năng Khoa Học
và Read-a-Thon của Tiểu Bang
Victoria; sự thành công của học
sinh rất vang dội trong cộng
đồng nhà trường chúng tôi. Học
sinh được khuyến khích tham
gia vào các buổi dạy Nhạc riêng
hoặc theo nhóm và sau đó tham

gia vào nhiều buổi đồng diễn âm
nhạc. Sự đa dạng và tài năng
của hội học sinh được thể hiện
tại buổi Hòa Nhạc Đa Văn Hóa
hàng năm của chúng tôi.
Nhà Trường cung cấp một
Chương Trình Kỹ Năng Lãnh
Đạo tuyệt vời dành cho Học
Sinh và các học sinh đảm nhận
vị trí lãnh đạo được đào tạo bài
bản, được hướng dẫn và hỗ trợ
liên tục. Mỗi năm, Đội Trưởng
Quốc Tế của Trường được chọn
để tham gia vào nhóm lãnh đạo
dành cho học sinh.
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Sự Săn Sóc và
Tình Trạng Khỏe Mạnh
“Wellington là một
ngôi trường tuyệt vời
bởi các giáo viên rất
quan tâm và luôn hỗ
trợ học sinh và điều
này đã giúp em dễ
dàng thích nghi với
cuộc sống ở một đất
nước mới.”
Tuo (Tony) LIN, Chụp X
Quang & Chụp Hình Y Tế.
Đại Học Monash Clayton.

Trường Trung Học Wellington nhận
ra rằng việc phụ huynh gửi con cái
đến học tập ở một quốc gia khác
là một quyết định rất nghiêm túc
và cấp tiến. Chúng tôi rất coi trọng
quyết định đó. Chúng tôi có trách
nhiệm đảm bảo rằng nhân viên
và các chương trình của chúng
tôi luôn phù hợp với các Học Sinh
Quốc Tế. Trong hơn 10 năm qua,
nhà trường đã làm việc không mệt
mỏi để hợp lý hóa và hoàn thiện
Chương Trình Học Sinh Quốc Tế
của chúng tôi để tất cả phụ huynh
có thể tin tưởng và yên tâm rằng
việc gửi con em mình đến Trường
Trung Học Wellington là một quyết
định đúng đắn.

Dịch Vụ Cá Nhân
Để giúp Học Sinh Quốc Tế
hòa nhập với lối sống tại Úc,
Chương Trình sẽ được giám sát
bởi Giám Đốc chuyên trách của
Chương Trình Quốc Tế. Do rào
cản ngôn ngữ thường là khó
khăn đầu tiên mà học sinh phải
đối mặt, Nhà Trường sẽ hỗ trợ
thông qua các Phụ Tá Đa Văn
Hóa cũng như Giáo Viên Song
Ngữ. Với sự hỗ trợ tuyệt vời này,
Học Sinh Quốc Tế sẽ nhanh
chóng làm quen với môi trường
mới và tạo dựng thành công.

Ở Cùng Gia Đình Bản
Địa

Trao Đổi Thông Tin với
Phụ Huynh và Đại Lý

Sau khi đến Úc, Wellington sẽ
đảm bảo rằng con của quý vị
sẽ được bố trí ở trong một môi
trường luôn quan tâm săn sóc
và giám sát chặt chẽ với một
gia đình hoặc rộng lớn hơn là
các thành viên của cộng đồng
Wellington. Giám Đốc Chương
Trình Quốc Tế của Nhà Trường
sẽ đích thân đề xướng và giám
sát các bố trí này, thường xuyên
trao đổi thông tin với phụ huynh
và học sinh để đảm bảo rằng sự
sắp xếp này hoàn toàn phù hợp
và học sinh cảm thấy vui vẻ và
ổn định.

Đối với phụ huynh, điều quan
trọng là họ phải nhận được
thông báo và thông tin thường
xuyên, có chất lượng về con em
mình. Tại Wellington, chúng tôi
tự hào về mức độ cam kết mà
chúng tôi có thể dành cho Học
Sinh Quốc Tế cũng như gia đình
các em. Toàn thể phụ huynh ở
nước ngoài đều có quyền truy
cập vào gói thông tin liên lạc
COMPASS của chúng tôi để có
thể xem thông tin về việc đến
lớp, báo cáo, sổ nhật ký và các
hoạt động của nhà trường hàng
ngày. Hàng năm, chúng tôi tổ

chức các chuyến thăm ra nước
ngoài đến các gia đình của học
sinh để trình bày báo cáo của
nhà trường và cập nhật cho phụ
huynh thông tin về thành tích, sự
tiến bộ và tình trạng khỏe mạnh
của học sinh. Để các gia đình
luôn được kết nối và thông báo
một cách đầy đủ, nhà trường
còn cung cấp dịch vụ thông dịch
và các trang thiết bị phục vụ
cuộc gọi hội nghị.
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Trường Học Trọn Đời
Cuộc sống ở Wellington không chỉ dừng lại sau khi Tốt Nghiệp.
Những học sinh tốt nghiệp từ trường Wellington sẽ mãi là thành
viên của cộng đồng nhà trường của chúng tôi.
Nhà Trường có mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu của Melbourne
nơi mà cả học sinh trong nước và quốc tế lựa chọn để tiếp tục việc học tập của mình.

Xiaoman
(Essie) MA

Chao (Candy)
CHENG

Trưởng Nhóm Sinh Viên Quốc Tế
năm 2014

Trưởng Nhóm Sinh Viên Quốc Tế
năm 2008

2015 học Kỹ Thuật ở Trường Đại
Học Monash

Cử nhân Y Sinh, Đại Học Melbourne
năm 2013

Được Trao Tặng Học Bổng Học Tập

Hiện đang hoàn thành bằng Cử
Nhân y Khoa, Đại Học Melbourne

Học ở Trường Trung Học
Wellington là trải nghiệm tuyệt vời
nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không
những được tiếp xúc với một nền
văn hóa và môi trường học tập mới
mà còn nhận được rất nhiều sự hỗ
trợ từ giáo viên và các bạn cùng
lớp, những người đã khuyến khích
tôi khám phá khả năng của bản
thân. Nếu tôi không đến Úc học tại
Wellington, có lẽ tôi đã có một cuộc
sống bình thường, làm việc từ 9 giờ
sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên, tôi
thật may mắn vì có cơ hội đáng quý
này để thay đổi toàn bộ cuộc sống
của mình. Đối với các học sinh đến
Melbourne để học tập, chắc chắn
Wellington là nơi tốt nhất vì nơi đây
cung cấp nền giáo dục chất lượng
cao và sự săn sóc thực sự của
gia đình. Ai đó đã từng nói rằng
“THẾ GIỚI LÀ MỘT CUỐN SÁCH
VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG DI
CHUYỂN THÌ CHỈ ĐỌC MÃI MỘT
TRANG.”

Tôi đã bắt đầu cuộc hành trình của
mình khi còn non nớt nhưng khá
mạo hiểm, rời xa gia đình và những
điều thân thuộc để đến một quốc
gia mới nơi mà tôi không quen biết
bất kỳ ai. Sống một mình ở nước
ngoài khi còn nhỏ tuổi như vậy
quả thật rất khó khăn nhưng các
giáo viên đã bao bọc tôi và liên
tục hướng dẫn tôi trên suốt chặng
đường. Wellington đã mang đến
cho tôi một môi trường đa dạng với
các trải nghiệm văn hóa khác nhau
mà tôi không thể trải nghiệm ở đất
nước của tôi. Trường cũng cung
cấp cho tôi một nền tảng để tôi có
thể cải thiện việc học tập cũng như
phát triển hơn các kỹ năng giao
tiếp xã hội mà đến nay vẫn rất hữu
dụng cho tôi. Toàn bộ cuộc sống
của tôi đã thay đổi. Trong cuộc
hành trình này, tôi đã gặp được
những người bạn tuyệt vời và hôm
nay tôi đang được sống với ước
mơ của mình. Tôi thực sự biết ơn
Wellington vì đã mang đến cho
tôi cơ hội tận hưởng từng khoảnh
khắc nhỏ trong toàn bộ trải nghiệm
nơi đây. Hãy dũng cảm, tiến lên
phía trước và hãy nuôi dưỡng
những ước mơ lớn. Đây chính là
điểm khởi đầu của bạn!

Le Quan DIEN
Cử Nhân Kế Toán năm 2012, Đại
Học Australian Catholic University
Tôi đã có một hành trình tuyệt
vời khi học ở trường Trung Học
Wellington. Chương Trình Quốc Tế
tại đây rất là tuyệt vời! Giáo viên có
kiến thức sâu rộng, rất quan tâm
và hỗ trợ học sinh. Đối với tôi, điều
tuyệt vời nhất là tôi luôn được chăm
sóc rất chu đáo.

Bao Dinh
TRAN

Trải Nghiệm của Chúng Tôi Khi Sống
Cùng Gia Đình Người Bản Địa

Cử Nhân Điều Dưỡng năm 2012, Đại
Học Australian Catholic University
Trường Trung Học Wellington có
đội ngũ giáo viên tuyệt vời, hỗ trợ
từng học sinh đạt được thành tích
học tập cao nhất và giúp họ tiến
thêm một bước để đạt được các
mục tiêu nghề nghiệp. Trường
cũng có rất nhiều hoạt động ngoại
khóa và những chuyến thăm quan
thú vị. Những hoạt động này giúp
sinh viên quốc tế thích nghi với môi
trường học tập mới và mang đến
nhiều cơ hội đáng giá để làm quen
với những người bạn sẽ theo bạn
đi suốt cuộc đời. Đối với tôi thời
gian ở Wellington là khoảng thời
gian thú vị nhất và tôi rất vui vì đã
được học tập ở đó.

Kimhong TANN,
Trưởng Nhóm Quốc Tế năm 2015

Paweennut (Emmy)
CHAIPANYA,
Năm 11 2015

Sống với một gia đình phương tây
quả là một trải nghiệm đặc biệt đối
với chúng tôi. Nó giống như một
cuộc phiêu lưu. Khi chuyển đến,
chúng tôi không hề biết nhau và
bây giờ chúng tôi giống như chị
em. Chúng tôi đã được tiếp xúc với
một môi trường hoàn toàn mới và
kỹ năng tiếng Anh của chúng tôi đã
được cải thiện rất nhiều khi chúng
tôi bắt buộc phải nói tiếng Anh khi
ở nhà. Gia đình chủ nhà đã bao
bọc chúng tôi và đối xử với chúng
tôi như con cái của họ. Họ đóng
vai trò quan trọng trong cuộc sống

của chúng tôi, thể hiện sự quan tâm
đối với mọi việc chúng tôi làm. Họ
đã dạy chúng tôi nhiều điều mới
mẻ và chia sẻ với chúng tôi những
trải nghiệm văn hóa khác nhau. Họ
thực sự quan tâm và hỗ trợ chúng
tôi rất nhiều, giúp chúng tôi có cảm
giác an toàn và thoải mái như ở
nhà. Chúng tôi thích những bữa ăn
giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức
khỏe, khác hẳn với những bữa ăn
trước đây của chúng tôi. Chúng tôi
rất vui khi được là một phần của gia
đình.
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Melbourne là một thành phố
có quy mô trung bình, được
biết đến trên toàn thế giới.
Thành phố có lịch sử lâu đời
về sự đa dạng văn hóa và
nổi tiếng thế giới với đồ ăn
ngon, các sự kiện văn hóa
và thể thao và những người
bản xứ thân thiện.
Trường nằm ở vùng ngoại ô phía đông nam
Mulgrave, cách trung tâm thành phố ba mươi
phút. Xung quanh Trường có rất nhiều trường
đại học ưu tú, đặc biệt là đại học Monash
Clayton, nằm trong phạm vi năm cây số. Hệ
thống giao thông công cộng hoạt động tốt, bao
gồm tàu hỏa và xe buýt, Trường còn có đội xe
buýt riêng dành cho những học sinh không thể
tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng.
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“Tôi yêu ngôi trường của tôi và tôi yêu đất
nước này – con người, đồ ăn, nền văn
hóa! Úc là ngôi nhà mới của tôi.”
Man (Mandy) YANG. Cử Nhân Quản Trị Du Lịch. Đại Học Deakin.

91 Police Road, Mulgrave Victoria 3170 Australia
Điện thoại + 61 3 9547 6822 Fax + 61 3 9548 4483
Email	  wellington.sc@edumail.vic.gov.au
Trang Web www.wellingtonsc.vic.edu.au
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Có thể tìm hiểu thêm thông tin từ
Giám Đốc Chương Trình Quốc Tế.
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