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Một thành phố lí tưởng để học tập:
• Chương trình trung học phổ thông với lượng kiến thức đa dạng và sâu rộng
• Nơi có hai trương Đại học ( Đại học LaTrobe và đại học Charles Sturt), cùng với hai trường
đào tạo nghề( Trường Trung Cấp Nghề Wodonga và Trường Trung Cấp Nghề Riverna)
•Nâng cao khả năng vào đại học và cao đẳng dạy nghề trong khu vực• Cơ hội việc làm cao với
nền kinh tế phát triển mạnh mẽ
• Môi trường trong lành, tạo điều kiện tốt và lành mạnh cho công việc và học tập
• Chương trình học tập được kiểm soát chặt chẽ bởi hội đồng thành phố
• Lựa chọn giữa hai chương trình học- VCE (Chứng nhận học tập chuyên sâu của bang
Victoria), hoặc VCAL(Chương trình đào tạo nghề nghiệp được áp dụng thực tế của bang
Victoria)

Tọa lạc tại vùng ven của bang Victoria, gần biên giới của bang New South Wales, Trường Trung
Học Phổ Thông Wodonga có một mối quan hệ tốt đẹp và chặt chẽ với:
• Trường Đại học La Trobe
• Trường Đại học Charles Sturt
• Trường Trung Cấp Nghề Wodonga
• Trường Trung cấp nghề Riverna
• Hội Đồng Thành phố Wodonga

Mối quan hệ giao hảo này đảm bảo sẽ giúp cho các học sinh Quốc tế của trường có
cơ hội được học tập tại những ngôi trường kể trên. Chúng tôi đảm bảo sẽ giúp cho
các con được vào trường với số điểm đạt chuẩn cho kết quả học tập
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Cơ hội phát triển của học sinh Quốc tế tại trường Wodonga:
Trường trung học phổ thông Wodonga là ngôi trường liên cấp với hơn 900 học sinh sống trong
vùng Albury-Wodonga. Trường được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi và diện tích thông
thoáng, tọa lạc tại vùng an toàn nhất của thành phố, trường cũng nằm gần khu trung tâm mua
sắm và phương tiện giao thông công cộng
Chúng tôi là trường có chương trình giảng dạy chuyên sâu và đa dạng nhất trong bang
Victoria:
• Đào tạo chuyên sâu những chương trình cơ bản của bậc trung học như: Toán, Tiếng Anh, 		
Khoa học, Con người và xã hội, Thể thao, Hội họa và sang tạo, Biểu diễn nghệ thuật,..
• Chương trình đào tạo nghề đa dạng với các chương trình như: kĩ sư xây dựng,
cơ khí, tin học,…
• Nhà bếp và khu thực hành nấu ăn đạt chuẩn dành cho học tập và giảng dạy
cho bộ môn Hospitality
• đào tạo phục vụ nhà hang và khách sạn chuyên nghiệp
• Khu vực trang điểm, làm tóc và móng với đầy đủ các trang thiết bị dành cho học sinh các lớp
Tạo mẫu tóc và Làm đẹp
• Khu vực chơi thể thao với đầy đủ các thiết bị chuyên nghiệp
• Sân khấu và khu vực biểu diễn
Học sinh của chúng tôi có thế sử dụng:
• Máy tính trong thư viện và phòng đọc sách
• Khu vực tự học dành cho học sinh VCE
• Căng-tin
• Máy tính của học sinh được kết nối với chuwong trình đặc biệt dành cho học tập và giảng dạy
• Chương trình giảng dạy tuyệt vời và chuyên sâu
• Kết nối 24/7 với chuwong trình học trực tuyến của trường
• Cơ sở vật chất được chăm soc kĩ lưỡng và sạch sẽ

Học sinh quốc tế của chúng tôi đã và đang học tại các ngôi trường đại học danh tiếng như: Đại
học Melbourne, Đại học Monash, Đại hojcMatthew Flinder, Đại học LaTrobe, Đại học Charles
Sturt, Học viện quốc gia Úc,.. với những ngành học như Vật lí trị liệu, Kinh doanh, Y tá, Kĩ sư và
rất nhiều nghề khác
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Sự chăm soc của chúng tôi danh cho các học sinh
Trường Trung học phổ thông Wodonga cung cấp một môi trường an toàn, điều kiện học tập tốt
cho tất cả các học sinh. Sự chăm sóc dành cho các con bao gồm:
• Đưa đón từ sân bay và di chuyển đồ đạc
• Những người chủ nhà tốt bụng, có nhiều kinh nghiệm và tôn trọng với văn hóa bản
địa của các con
• Tiếng Anh mọi lúc mọi nơi
• Người giám hộ giúp các học sinh giải quyết mọi vấn đề phát sinh
• Giúp đỡ về sách vở và đồng phục
• Sách hướng dẫn cho học sinh về vấn đề tài chính,ngân hàng, dịch vụ sức khỏe, răng miệng,
giao thông công cộng, những điểm đến hấp dẫn
• Một người coi các học sinh như “bạn bè” để giải đáp mọi thắc mắc
• Tiệc dành cho các học sinh quốc tế
• Thông tin về học tập, tư liệu tham khảo,…
• Giáo viên định hướng nghề nghiệp
• Giáo viên có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Việt, hoặc tiếng Đức
• Dã ngoại, và hoạt động ngoài trời
“Tạo điều kiện cho học sinh Quốc tế của chúng tôi cảm thấy hào hứng với cuộc sống tại Úc và
việc học tập tại trường Trung học phổ thông Wodonga là điều hết sức quan rọng với chúng tôi.
Chúng tôi bảo đảm sẽ tại cơ hội cho các con em có thể và được những trường nghề và Đại học tốt
nhất.”

Chương trình giúp đỡ cho các học sinh có Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai: Đào tạo với
phương thức 1-1 hoặc theo nhóm nhỏ. Đội ngũ giáo viên với khả năng được đào tạo và có bằng
cấp sẽ giúp học sinh để đảm bảo các con có thể mở rộng và phát triển khả năng Tiếng Anh của
mình. Học sinh quốc tế được phép sử dụng phòng tự học cũng như các trang thiết bị để học tập
trong một môi trường yên ắng.
Giáo viên định hướng và giúp đỡ khối 12 sẽ giúp các con có một định hướng rõ rang, đúng đăn và
tốt nhất
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Lựa chọn học tập qua mạng:
Lấy them kinh nghiệp trong một môi trương phổ thông trung học với tấm bằng được chứng nhận
bởi bang Victroria chỉ với việc học tại nhà qua mạng.
Tại sao học sinh quốc tế nên học quang mang?
• Tiết kiệm chị phí di chuyển và ăn ở cho 1-3 năm và chuyển đến Trường để lấy bằng và hoàn
tất việc học
• Học hỏi cách giảng dạy của giáo viên người Úc và cố gắng hơn để đạt điểm tốt khi dự kì thi
đại học
• Đượ c nhận sự giúp đỡ và hỏi han từ thầy giáo
• Tạo mối quan hệ tốt với giáo viên
• Cơ hội học tập tai trường để trau dồi khả năng Tiếng Anh
Nên học những gì?
• Tiếng anh với trình độ tương đương được đáng giá
• Ít nhât 3 môn cho năm lớp 10 (Tiếng Anh, Toán, Khoa học)
• Ít nhật 4 môn cho lớp 11(Tiếng anh, 3 môn tự chọn qua mạng)
• Chuyển đến lớp học với các học sinh bản địa để học năm tứ 4
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Môn học VCE và VET
Kế toán
Đại số học
Hội họa
Chính trị
Sinh học
Quản lí kinh doanh
Hóa học
Máy tính
Máy tính-lập trình tin học
Máy tính-phát triển phân mềm
Diễn kịch
Tiếng Anh
Tiếng anh-ngôn ngữ thứ hai
Môi trường học
Tiếng Anh đại cương
Công nghệ dùng trong chế biến thực
phẩm
Tiếng anh dự bị cơ bản
Toán dự bị cơ bản
Toán cơ bản
Địa lí
Chính trị toàn cầu
Y tế giáo dục và sức khỏe con người
Lịch sử cổ đại
Lịch sư cân đại
Lịch sử hiện đại
Lịch sử Úc
Tiếng Indonesia
Chính trị trong nước
Chính trị quốc tế
Tiếng Nhật
Luật pháp
Ngữ Văn
Công nghệ sản xuất
Toán nâng cao
Truyền thông
Ca múa nhạc
Sáng tác và sản xuát âm nhạc
Môi trường
Triết học
Thể dục
Vật lí
Công nghệ và thiết kế đồ họa
Tâm lí học
Xã hội và nhận văn

Xã hội học
Toán cao cấp đặc biệt
Nghệ thuât
Nghệ thuật-Nhiếp ảnh
Kĩ sư cơ khí
Sân khấu và điện ảnh
Kĩ năng giao tiếp và thiết kế trình bày
Xiếc
Trợ giúp dành cho học sinh quốc tế
Toán cơ bản đặc biệt
VCAL Số học
VCAL Văn học
VCAL PD
VCAL Kĩ năng làm việc
VET Chăm sóc y tế
VET Động vật học
VET Thiết kế thời trang
VET Thiết kế robot-động cơ
VET Làm đẹp
VET Xây dựng và thiết kế
VET Chuyên viên tư vấn kinh doanh
VET Chăm sóc trẻ em
VET Phục vụ cộng đồng
VET Nhảy
VET Sản xuất và thiết kế máy tính
VET Điện tử học
VET Sản xuất nội thất
VET Tạo mẫu tóc
VET Dịch vụ nhà hàng-khách sạn
VET Dịch vụ nhà hàng-khách sạn-Nấu ăn
chuyên nghiệp
VET Dịch vụ nhà hàng-khách sạn-Pha chế
đồ uống và phục vụ
VET Tiếng Indonesia
VET Tin học
VET Kĩ năng thí nghiệm
VET Suy luân học
VET Truyền thông đại chúng
VET Âm nhạc trình diễn
VET Sản xuất âm nhạc
VET Bán lẻ và kinh doanh
VET Thể thao- AFL( bóng đá Úc)
VET Thể thao
VET Thể thao-đá bóng
VETSR- Diễn xiếc chuyên nghiệp
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“Trường Trung học Phổ thông Wodong là nơi đã cho tôi rất nhiều cơ hội để
học hỏi nền văn hóa tươi đẹp của nước Úc và gặp gỡ, giao lưu với những
người bạn mới. Tất cả mọi người ở đây đều rất nhiệt tình và thân thiện. Tôi
rất vui mừng vì sự giúp đỡ và hướng dẫn của trường. Trường là nơi đã cho
tôi học them được nhiều kiến thức và sự tự tin để tôi theo đuổi đam mê trở
thành bác sĩ và đã cho tôi cơ hội để bước chân vào nghành Vật Lí Trị Liệu
tại đại học Charles Sturt”
Jeecy Zhu
Trung Quốc
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Liên lạc với trường Trung Học Phổ Thông Wodonga để biết them
thông tin chi tiết:
Trường Trung Học Phổ Thông Wodonga
Số 69 đường Woodland
Wodonga, Bang Victoria
Điện thoại: +61 260437500
Số Fax: +61 260242937
Email: SeniorCollege@wssc.vic.edu.au
Web: http://www.wssc.vic.edu.au
Department of Education and Training
Số CRICOS được cung cấp: 00861K
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