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Chương trình dành cho sinh viên quốc tế
Tiểu bang Victoria, Úc
Sở Giáo dục và Đào tạo

LỜI CHÀO TRÂN
TRỌNG TỪ HIỆU
TRƯỞNG

Là một trường học thường được lựa chọn trong khu
vực địa phương, chúng tôi duy trì và khuyến khích
việc tập trung mạnh vào học tập và đạo đức nghề
nghiệp. Tôn chỉ này không ngừng mang đến cho học
sinh những cơ hội vượt trội để được học đại học, trở
thành thực tập sinh và tham gia vào lực lượng lao
động tại địa phương.
Chúng tôi cung cấp một chương trình giảng dạy phong phú
và đề cao tất cả các lĩnh vực học tập.
Với mô hình giảng dạy độc đáo, chúng tôi cung cấp thời
gian giảng dạy như nhau cho tất cả các môn học vì chúng
tôi hiểu và coi trọng việc học sinh có những sở thích, khả
năng và thế mạnh khác nhau.

Mặc dù kết quả học tập xuất sắc là đặc điểm cốt lõi của
Rosehill Secondary College (Trường Trung Học Rosehill),
với tư cách là một cộng đồng trường học, chúng tôi cũng
tôn vinh và công nhận một định nghĩa rộng hơn về sự thành
công.
Chúng tôi đặt mục tiêu đưa học sinh của mình trở thành
những công dân toàn cầu tận tâm và chu đáo, và là những
người sẽ đóng góp tích cực cho tương lai của chúng ta.
Nhân viên của chúng tôi thấu hiểu và xem trọng mục đích
đạo đức của công việc mà họ đã chọn và làm việc không
mệt mỏi để hỗ trợ học sinh phát huy hết khả năng vốn có
của mình.
Rosehill Secondary College tự hào là một cộng đồng đa
dạng và hòa nhập, cung cấp nhiều lựa chọn hấp dẫn cho
các môn học ở mọi cấp lớp, tạo điều kiện cho học sinh
theo đuổi đam mê hoặc trải nghiệm những
điều mới mẻ.

MÔ HÌNH ĐỘC ĐÁO CHO PHÉP
CHÚNG TÔI CUNG CẤP THỜI
GIAN GIẢNG DẠY NHƯ NHAU
CHO TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC
HỌC TẬP, VÌ CHÚNG TÔI HIỂU
VÀ COI TRỌNG VIỆC HỌC SINH
CÓ NHỮNG SỞ THÍCH, KHẢ
NĂNG VÀ THẾ MẠNH KHÁC
NHAU.

Chúng tôi thân mời tất cả quý phụ huynh đến
xem các cơ sở vật chất mới của chúng tôi, với
kinh phí nâng cấp hơn 17 triệu đô-la Úc (AUD)
kể từ năm 2020.
Arthur Soumalias
Hiệu Trưởng
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VÌ SAO NÊN CHỌN TRƯỜNG
ROSEHILL?

Chương trình sinh viên quốc tế rất thành công của chúng tôi thu hút nhiều học sinh đến từ các quốc gia bao
gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Ý, Nam Mỹ và Đan
Mạch.
Chúng tôi khuyến khích học sinh học tại trường Rosehill
có cái nhìn toàn cầu, coi trọng và ủng hộ sự đa dạng; cũng
như ghi nhận những đóng góp của du học sinh đối với cuộc
sống tại trường.
Chúng tôi có nhiều chương trình dành riêng cho du học
sinh, bao gồm:
• Các câu lạc bộ bài tập về nhà và dạy kèm

• Các thành viên rất tận tâm của chương trình sinh viên
quốc tế
• Một trung tâm tiếng Anh gần trường học
• Một trung tâm tư vấn nghề nghiệp

• Các chương trình bồi dưỡng đặc biệt bao gồm chương
trình bồi dưỡng nhân tài chọn lọc (STEP) và chương trình
chuyên sâu của Đại học Melbourne (UMEP).
• Chương trình toán học nâng cao (RAMP)

• Các gia đình bản xứ (Homestay) được lựa chọn cẩn thận.

Chương trình tiếng Anh tăng tốc Rosehill (REAP)

Một chương trình văn học tăng tốc được thiết kế để
nâng cao kỹ năng đọc viết của những học sinh có
thành tích cao.
Chương trình đặc biệt chú trọng vào lý thuyết văn
học, ngôn ngữ và hình thức thơ cũng như các học
phần về truyện ngắn.
Chương trình học sinh năng lực cao của Bang
Victoria (VHAP)

Chương trình này dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 8
tham gia vào chương trình bổ túc kéo dài mười tuần, tập
trung vào các nhiệm vụ kích thích tư duy phản biện, giải
quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh.

Chương trình nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của học
sinh về tiếng Anh và toán học.

Một chương trình học phù hợp với tài năng
của mỗi học sinh
Chương trình bồi dưỡng nhân tài chọn lọc (STEP)
Chương trình này được thiết kế dành cho những học sinh từ
lớp 7 đến lớp 9 có năng lực trí tuệ và học tập tốt.

Chương trình cũng dành cho những học sinh có tài năng
đặc biệt trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc đến lãnh đạo.
Trọng tâm là nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác
và nắm bắt bản chất xã hội của việc học.
Chương trình Toán tăng tốc Rosehill (RAMP)

Nhà trường cung cấp một chương trình khác biệt
được thiết kế cho những học sinh đạt thành tích cao
muốn học chuyên toán và nâng cao kỹ năng toán học
của mình.

Chương trình đặc biệt nhấn mạnh vào các vấn đề ứng
dụng liên quan đến đại số và đồ thị; nhằm chuẩn bị
cho học sinh học môn toán nâng cao ở cấp cuối cấp.
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Một sự lựa chọn tuyệt vời cho các hoạt
động ngoại khóa

Rosehill Secondary College cung cấp một số hoạt động
ngoại khóa để học sinh tham gia, tạo cơ hội tuyệt vời để
xây dựng sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh và gặp gỡ
những người bạn cùng chí hướng! Các hoạt động bao gồm:
• Biểu diễn: Trường Rosehill cung cấp nhiều cơ hội cho
học sinh tham gia vào nghệ thuật biểu diễn. Những cơ
hội này bao gồm các buổi hòa nhạc, sản xuất âm nhạc,
ca vũ kịch, các buổi biểu diễn trong khu vực và các sự
kiện đặc biệt của trường.

• Học tập kết hợp tham quan: học sinh học tiếng Nhật
hoặc tiếng Ý có thể thực hiện một chuyến đi đến Ý hoặc
Nhật Bản

• Cắm trại: Trường Rosehill có một chương trình cắm trại
thú vị dành cho học sinh, tất cả đều khuyến khích các
hoạt động ngoài trời, xây dựng nhóm và phát triển mối
quan hệ. Chương trình đến NASA cắm trại để trải nghiệm
cuộc sống như một phi hành gia và hậu trường của phim
trường Universal và Disneyland luôn là điểm nhấn.
• Lãnh đạo học sinh: trao quyền cho học sinh đảm nhận
nhiều trách nhiệm hơn trong trường học và cộng đồng
địa phương trong việc thúc đẩy các giá trị tiêu biểu của
Rosehill về Tôn trọng, Tiên phong và Học tập. Chương
trình lãnh đạo cũng mang lại cho học sinh tiếng nói
mạnh mẽ trong trường, giúp trao quyền cho học sinh
trong các quá trình ra quyết định.

Homestay – Nhà ở dành cho sinh viên
quốc tế

Tất cả các gia đình homestay của các trường công lập tại
bang Victoria đều cung cấp:
• Một nơi an toàn, an ninh, thân thiện để sống

• Một hộ gia đình tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho trẻ
em (Child Safe Standards)

Địa điểm thuận tiện

Rosehill Secondary College tọa lạc ở ranh giới giữa Essendon West và Niddrie, với
tầm nhìn ra thung lũng sông Maribyrnong.
Trường của chúng tôi được phục vụ tốt bởi hệ thống tàu, các tuyến xe điện và xe
buýt. Ngoài ra còn có một loạt các câu lạc bộ và cơ sở thể thao tuyệt vời gần đó,
cùng với một trung tâm mua sắm.

• Phòng đơn riêng biệt chỉ cá nhân bạn sử dụng

CITY
NORTH

• Ba bữa ăn một ngày, bảy ngày một tuần, bao gồm cả
thức ăn nhẹ

• Các tiện nghi bao gồm giường, tủ quần áo, khăn tắm và
bộ ga trải giường
• Các tiện ích bao gồm gas, điện, chi phí sưởi và nước,
internet
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CITY
WEST

CITY
EAST

MELBOURNE CBD

• Dịch vụ vệ sinh các khu vực sinh hoạt chung

• Sử dụng các khu vực sinh hoạt trong khu dân cư

• Các trang thiết bị học tập như bàn, đèn học, tủ sách

• Thay mặt phụ huynh tham dự các buổi họp giữa phụ
huynh/giáo viên.

PORT
PHILLIP
BAY

BARWON
SOUTH WEST

CITY
SOUTH

Một sự thành công gần đây

“Việc học chứng chỉ giáo dục
Victoria (VCE) trong thời gian COVID
là một thử thách rất lớn đối với em.
Nếu không có sự hỗ trợ tận tình từ
phía nhà trường, em sẽ không thể
đạt được kết quả này. Tất cả các giáo
viên trong chương trình du học sinh
đều rất dễ thương và tốt bụng. Em có
thể đến gặp họ bất cứ khi nào em cần
giúp đỡ. Thực tế khi em bắt đầu học
Lớp 8 tại Rosehill Secondary College,
điều phối viên du học sinh đã cho em
một định hướng toàn diện và giúp em
lựa chọn môn học, vì vậy em biết rõ
ràng nên kỳ vọng vào điều gì.”
Mark đã tham gia nhiều hoạt động ngoại
khóa khác nhau. Trong suốt năm Lớp 12,
cậu là trưởng nhóm du học sinh và cũng
tham gia vào chương trình lãnh đạo học
sinh, chương trình toán học của Đại học
Melbourne và chương trình toán cao cấp
của trường Rosehill.
Mark hiện đang theo học ngành Thương
mại/ Kỹ thuật tại Đại học Melbourne.

Trường ưu tiên hỗ trợ phúc lợi

Rosehill Secondary College có một mạng lưới hỗ trợ phúc
lợi rộng lớn. Điều này bao gồm một đội ngũ cố vấn, từ các
nhân viên xã hội tại trường học đến các nhà tâm lý học,
cũng như chương trình hỗ trợ từ bạn học cùng trường.

Chúng tôi cung cấp một môi trường học tập hỗ trợ, đặc biệt
chú trọng vào giá trị tiêu biểu của trường: Tôn trọng, Chủ
động và Học hỏi.

Chính sách phúc lợi của trường dựa trên niềm tin rằng,
“học sinh có quyền học, giáo viên có quyền dạy”.

Ma trận hành vi Rosehill của chúng tôi phác thảo rõ ràng
các hành vi được kỳ vọng của tất cả các thành viên trong
cộng đồng nhà trường. Trường đã phát triển một chương
trình giảng dạy rõ ràng để mang những kỳ vọng này đến với
cộng đồng trường.

TẤT CẢ CÁC GIÁO VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC
SINH ĐỀU RẤT DỄ THƯƠNG VÀ TỐT BỤNG. EM CÓ THỂ
ĐẾN GẶP HỌ BẤT CỨ KHI NÀO EM CẦN GIÚP ĐỠ.
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CONTACTING
Liên hệ với trường
học

Victorian Government Schools International
Student Program
80 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
Tel: +61 3 7022 1000
Email: international@education.vic.gov.au
Web: www.study.vic.gov.au
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