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Phần Giới Thiệu
Thay mặt Hội Đồng và nhân viên nhà Trường, tôi xin chào mừng các em học sinh đến với Trường Trung Học St. Albans,
và cảm ơn các em đã quan tâm đến Chương Trình Học dành cho sinh viên quốc tế tại Trường của chúng tôi.
Trường Trung Học St. Albans tự hào về chất lượng giáo dục mà chúng tôi mang đến cho các em học sinh, học tập trong
môi trường được hổ trợ và quan tâm chăm sóc dành cho các em học sinh bản xứ và học sinh quốc tế.
Kết quả học tập, thành tích cá nhân & thể thao của các em học sinh là sự bày tỏ đáng quý đối với việc cống hiến và
chuyên môn của đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đặt kỳ vọng đối với sự thành công và niềm hạnh phúc của
mỗi học sinh, và cam kết cung cấp cho các em những cơ hội và hổ trợ xứng đáng để các em đạt được mục tiêu.
Các em học sinh quốc tế cần phải được hổ trợ đặc biệt để thích nghi với cuộc sống ở một đất nước mới và một hệ thống
giáo dục mới. Nhân viên phụ trách học sinh quốc tế, Cô Miranda Truong, phối hợp chặt chẽ với từng học sinh, phụ
huynh và người giám hộ hoặc gia đình người dân bản xứ homestay của các em để đảm bảo những thay đổi tích cực đến
đời sống và việc học tập của các em tại Úc. Vai trò của Cô là hổ trợ các em học sinh về mặt giáo dục và phúc lợi xã hội.
Cô Trương có thể nói được Tiếng Trung Quốc, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Việt và Tiếng Anh.
Tôi mong được gặp các em khi các em đến Melbourne. Nếu các em học sinh cần sắp xếp người đưa đón tại sân bay, xin
vui lòng liên hệ với Cô Trương và các em cũng như quý phụ huynh học sinh đừng ngần ngại liên lạc với Cô Trương nếu
có bất cứ câu hỏi nào hoặc các vấn đề quan tâm khác.

Kerrie Dowsley
Hiệu Trưởng

Thông tin liên lạc chính
Cô Miranda Trương – Nhân viên phụ trách học sinh quốc tế
Cô Kerrie Dowsley – Hiệu Trưởng
Địa chỉ: 289 Main Road East, St Albans, Victoria, 3021
Số điện thoại cố định:
Số di động của Cô Miranda Trương:
Email:
Fax:

613 9366 2555
61 416 881 168
truong.maranda.n@edumail.vic.gov.au
613 9367 9361

Truy cập Website: www.stalbanssc.vic.edu.au
Email của Trường: st.albans.sc@edumail.vic.gov.au
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - CRICOS Provider Code: 00861K

Cô Kerrie Dowsley
Hiệu Trưởng

Cô Miranda Truong
Phụ trách học sinh quốc tế
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Danh sách thông tin liên hệ của Trường
Chức vụ

Tên

Hiệu Trưởng

Cô Kerrie Dowsley

Trợ lý Hiệu Trưởng

Thầy Ian Crocker

Trợ lý Hiệu Trưởng

Thầy Craig Jennings

Trợ lý Hiệu Trưởng

Cô LoshPillay

Phúc lợi học sinh

Cô Nicole Thompson

Nhân viên phụ trách hợp hội với phụ huynh

Cô Maree Wilke

Nhân viên phụ trách các nhu cầu cá nhân

Cô Janne Stephens

Trưởng bộ phận phụ trách trung học cơ sở

Cô Lauren Honeycombe

Trưởng bộ phận phụ trách trung học

Cô Janet McKenzie

Trưởng bộ phận phụ trách trung học phổ thông

Cô Julie Bird

Lịch Khóa Học Năm 2017
Term 1
Term 2
Term 3
Term 4

Commences
Thursday 31 January
Monday 11 April
Monday 17 July
Monday 9 October

Finishes
Thursday 24 March
Friday 30 June
Friday 22 September
Friday 20 December

Giờ làm việc từ 8:15 sáng đến 4:30 chiều, từ thứ hai đến thứ sáu.
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Thông tin giới thiệu về Trường
Trường Trung Học St. Albans là trường dành cho cả nam & nữ học sinh với khoảng 1.100 học sinh đang theo học tại
Trường. Nó tọa lạc cách trung tâm Thành Phố Melbourne 18 cây số về phía bắc, nằm trong Thành Phố Brimbank. Rất dễ
dàng để đón các phương tiện công cộng hoặc xe hơi để đến Trường St. Albans, và chỉ mất khoảng 20 – 30 phút đến
trung tâm thành phố thông qua the Calder Freeway và Western Ring Road.
Trường chúng tôi cam kết cung cấp cho các em chương trình giảng dạy chất lượng cao và thách thức khả năng học tập
của các em, các chương trình bao gồm biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật, thể thao, phát triển thể chất, công nghệ thông tin
và truyền thông. Các em được tạo cơ hội để phát triển đam mê và tài năng thông qua các hoạt động ngoại khóa bổ ích về
mặt trí tuệ, chẳng hạn như cuộc tranh luận liên các trường và chương trình lãnh đạo học sinh.
Tất cả học sinh được tiếp cận với cơ sở vật chất hiện đại của Trường để hổ trợ cho việc học tập của các em, bao gồm các
thiết bị máy tính và công nghệ thông tin với nhiều tiện ích, kính hiển vi và các phòng thí nghiệm khoa học tổng quát,
phòng thu âm nhạc, thư viện, thiết bị thể thao bao gồm phòng tập thể dục, trung tâm biễu diễn nghệ thuật, trung tâm học
tập linh hoạt dành cho các em học sinh lớp 9 và một trung tâm khoa học mới được xây dựng.
Trường nhận trách nhiệm của mình đối với cộng đồng để tạo một môi trường an toàn, đảm bảo và hổ trợ các em học sinh
học tập và làm cho các em cảm nhận được cá nhân mình có giá trị và được tôn trọng. Trường luôn duy trì một môi
trường học tập có kỷ luật tốt mà được hổ trợ bởi các bộ phận của Trường và nhóm học sinh có kinh nghiệm.
Trường Trung Học St. Albans là nơi liên kết giữa các nhân viên nhà trường và quý phụ huynh vì lợi ích của học sinh.
Tập thể nhân viên trường cam kết chăm lo việc học tập và đời sống của các em. Tất cả các em được khuyến khích tiếp
xúc gần gũi với các giáo viên và nhờ giúp đỡ khi cần thiết. Phụ huynh được khuyến khích tích cực tham gia giáo dục các
em bằng cách gia nhập thành viên của hội đồng trường trường, tham gia vào các chương trình hổ trợ lớp học, các cuộc
họp thường xuyên và liên lạc với giáo viên & người phụ trách chương trình theo từng cấp độ học của các em
Trường là một phần không thể tách rời của cộng đồng giáo dục vùng St. Albans và các vùng lân cận. Thông qua các
chương trình chuyển tiếp, chúng tôi đã có mối quan hệ mật thiết với các trường tiểu học ở địa phương. Trường đã thiết
lập mối quan hệ tích cực với cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp, cũng như các trường đại học để cung cấp cho
các em chương trình giáo dục về việc làm và định hướng cho bậc đại học, và các chương trình liên kết cộng đồng & các
doanh nghiệp.

Nhiệm Vụ
Trường trung học St. Albans luôn tận tình cung cấp cho các em môi trường học tập xuất sắc, tôn trọng tất cả các em
trong tập thể trường và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân để đạt được mục tiêu của mình và cũng tạo cho các em sự tự tin
trong xã hội luôn thay đổi.
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Giá Trị
Tập thể nhân viên và học sinh của Trường Trung Học St. Albans nắm giữ những giá trị và nguyên tắc hướng dẫn như sau:

Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo
Tập thể lãnh đạo của chúng tôi luôn có trách nhiệm và tận tâm với nhiệm vụ lẫn nhau.

Tôn trọng
Chúng tôi luôn tôn trọng và công bắng với nhau

Đoàn Kết
Chúng tôi luôn đoàn kết với nhau bằng tinh thần thân thiện và trung thực.

Thành tích cá nhân vượt trội
Chúng tôi luôn tự hào về thành tựu của chúng tôi và phấn đấu học tập xuất sắc.

Sự học hỏi
Chúng tôi đánh giá cao tư duy, sáng tạo và chấp nhận rủi ro trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu.

Sự đồng cảm
Chúng tôi quan tâm lẫn nhau và chia sẻ quan điểm cá nhân với nhau.

Trường và kết cấu của Trường
Các phân nhánh phụ của Trường tạo nên những tập thể nhỏ trong kết cấu lớn của Trường. Trường Trung Học St. Albans
được chia thành 3 phân nhánh như sau:
Trung Học Cơ Sở
Trung Học
Trung Học Phổ Thông

-

Years 7 and 8
Years 9 and 10
Years 11 and 12
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Nhà ở với người dân bản xứ Homestay
Homestay là một thuật ngữ được dùng để miêu tả nơi ăn ở cho các em tại gia đình của người dân bản xứ, mà có thể là
một cặp vợ chồng hoặc một người, chi phí được tính theo tuần.
Phí bao gồm các khoản như sau:







Phòng ngủ riêng với các phương tiện dùng cho học tập như bàn học, kệ sách và đèn bàn.
Ba bữa ăn mỗi ngày, bảy ngày một tuần
Điện, gaz và nước
Khăn trải giường và các vật dụng dùng cho nấu nướng và ăn uống
Thiết bị giặt ủi
Dọn dẹp

Phí không bao gồm các khoản như sau:




Điện thoại
Internet
Các vật dụng cá nhân như dầu gội đầu, xà bông tắm, bàn chải đánh răng, …

Chi phí và hình thức thanh toán
Giá chi phí nhà homestay phải được thỏa thuận đồng ý giữa học sinh, phụ huynh, nhà trường và chủ nhà homestay.





Mức giá dao động từ $200 đến $240 một tuần, điều này phụ thuộc vào dịch vụ và vật dụng được cung cấp. Giá
chính xác sẽ được nêu cụ thể trong Hợp Đồng Nhà Homestay trước khi chấp nhận sử dụng dịch vụ nhà ở
homestay.
Học sinh phải trả tiền cọc cho 2 tuần phí thuê nhà trước khi đến ở và phí này sẽ không được hoàn trả nếu các em
thay đổi.
Chủ nhà homestay sẽ thỏa thuận cách trả tiền, ví dụ như trả bằng tiền mặt mỗi 2 tuần một lần hoặc trả qua ngân
hàng mỗi 4 tuần một lần.
Học sinh nên duy trì nhà ở homestay sau các kỳ nghỉ lễ, mặc dù đôi khi cũng có sự thay đổi. Nếu các em trở về
nhà trong kỳ nghỉ lễ, các em phải trả tiền giữ chổ để đảm bảo chủ nhà homestay giữ chổ cho các em khi quay
lại. Nếu các em không quay trở lại nhà ở, phí giữ chổ sẽ không được hoàn trả.

Lý lịch tư pháp
Tất cả các thành viên trên 18 tuổi trong gia đình homestay phải cung cấp cho Trường giấy lý lịch tư pháp mà đủ đều kiện
để trở thành nhà homestay cho học sinh.

Tôn trọng sự riêng tư
Sự riêng tư rất quan trọng, và tài sản cá nhân & không gian riêng tư của học sinh phải được tôn trọng.




Học sinh phải có chìa khóa riêng của nơi ở
Học sinh được cung cấp chìa khóa phòng ngủ và phòng tắm
Các thành viên trong gia đình homestay không được sử dụng các vật dụng riêng của học sinh

8|T r a n g

Các quy định về nhà ở
Quy định rõ ràng và linh hoạt, nội quy nhà ở và sinh hoạt trong gia đình cần phải tuân theo.










Chủ nhà cần phải giải thích rõ ràng các nội quy nhà ở cho học sinh khi các em mới vừa dọn đến.
Gia đình nhà homestay cũng nên biết rằng có một số học sinh có người giúp việc riêng trong gia đình ở đất nước
của các em, do vậy các em không có thói quen làm việc nhà.
Các em học sinh nên biết rằng các gia đình người Úc luôn chia sẻ các công việc nhà với nhau, do vậy họ cũng
mong muốn rằng các em cũng sẽ chia sẻ các công việc nhà của riêng các em. Các công việc này bao gồm dọn
phòng riêng của các em, lau khô phòng tắm và dọn dẹp gọn gàng sau khi sử dụng.
Quy định về giờ giới nghiêm, các chuyến đi du lịch và các hoạt động xã hội bên ngoài cần phải được thỏa thuận
giữa học sinh và chủ nhà, điều này tùy thuộc vào độ tuổi và mức độ trưởng thành của các em.
Nếu các em có bạn bè đến thăm mà sẽ dùng bữa ăn với gia đình và ở lại qua đêm, các em phải xin ý kiến trước
với gia đình chủ nhà và chỉ được phép khi họ đồng ý. Điều này cũng đồng nghĩa là các em cũng phải có sự đồng
ý của chủ nhà nếu các em qua đêm ở nhà bạn bè và không về nhà ăn tối.
Việc sử dụng điện thoại cũng phải được thỏa thuận rõ ràng ngay từ ban đầu vì có một số học sinh lại lệ thuộc
vào hệ thống điện thoại quốc tế.
Hầu hết các em đều có điện thoại di động riêng. NHân viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế sẽ mua giúp
mỗi học sinh mới một sim điện thoại cho điện thoại của các em hoặc một thẻ điện thoại để các em gọi về nhà.
Chủ nhà sẽ không được yêu cầu các em học sinh làm giúp công việc như một người giữ trẻ.
Học sinh được phép sử dụng máy tính của gia đình chủ nhà cho việc học, tuy nhiên các em không được phép sử
dụng máy tính quá nhiều cho các mạng truyền thông xã hội và chơi games.

Bệnh & điều trị bệnh
Các em học sinh phải mua bảo hiểm của Medibank Private cho bảo hiểm y tế và gọi xe cứu thương khi cần.
 Gia đình nhà homestay nên ghi lại số thẻ bảo hiểm và các thông tin liên quan đến bảo hiểm của học sinh.
 Các em học sinh phải tự chi trả cho các chi phí bảo hiểm không được Medibank Private chi trả, như các dịch vụ
liên quan đến răng hoặc mắt.
 Gia đình nhà homestay nên thông báo ngay lập tức cho gia đình học sinh và nhân viên phụ trách bộ phận sinh
viên quốc tế trong trường hợp các em bị bệnh nặng hoặc trường hợp khẩn cấp.
Có nhiều trung tâm y tế trong vùng, một số trung tâm có nhân viên biết giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ.
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Học tập tại Trường Trung Học St. Albans
Đại Diện Tuyển Sinh
Để trở thành sinh viên quốc tế và theo học tại Trường Trung Học St. Albans, các em phải tìm hiểu thông tin với các đại
diện tuyển sinh ở nước của các em. Đại diện tuyển sinh sẽ liên lạc với chúng tôi và nộp các giấy tờ cần thiết để ghi danh
nhập học cho các em.
Có bốn khóa học trong một năm và các kỳ nhập học bắt đầu vào tháng giêng, tháng tư, tháng bảy và tháng mười.

Chuyên cần
Các em phải học toàn thời gian và theo đúng các khóa học. Nghĩa là các em phải tham gia tất cả các bài học, các hoạt
động, các bài kiểm tra và các bài thi trong quá trình học tập. Nếu vắng mặt phải có giấy xin phép từ phụ huynh, gia đình
nhà homestay hoặc người thân của các em.
Trường Trung Học St. Albans quy định các em phải tham dự 90% số giờ học. Giáo viên sẽ điểm danh lớp học mỗi ngày.
Nếu học sinh vắng học, các em phải nộp giấy xin phép hoặc giấy chứng nhận của bác sĩ cho nhân viên phụ trách ngay khi
các em trở lại lớp học.
Các quy định về sỉ số tham gia lớp học:
 Nếu các em tham gia 90% số tiết học, các em học sinh và phụ huynh sẽ được thông báo và cho lời khuyên để
khắc phục.
 Nếu các em tham gia dưới 90% số tiết học, các em sẽ phải thực hiện Hợp Đồng Cam Kết của Trường. Trường
sẽ thông báo cho chủ nhà homestay, phụ huynh, và Bộ Phận Giáo Dục Sinh Viên Quốc Tế (IED). Đồng thời nhà
Trường cũng sẽ gởi một bản Hợp Đồng Cam Kết cho phụ huynh và Bộ Phận Giáo Dục Sinh Viên Quốc Tế
(IED).
 Nếu các em tham gia dưới 85% số tiết học, nhà Trường sẽ thông báo cho Bộ Phận Giáo Dục Sinh Viên Quốc Tế
(IED) về việc vi phạm Hợp Đồng Cam Kết. IED sẽ sắp xếp một cuộc họp với Hiệu Trưởng của Trường, nhân
viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế và học sinh để trao đổi vấn đề này. Lúc đó học sinh sẽ bị ghi tên vào
danh sách của IED để xem xét lại trong vòng 2 – 4 tuần, đồng thời sẽ thông báo đến phụ huynh. Nhà Trường
phải gởi thông báo cập nhật về tình hình của học sinh mỗi 2 tuần.
 Nếu các em tham gia dưới 80% số tiết học, IED sẽ thông báo cho Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (DIBP).

Hổ trợ học tập và an sinh xã hội cho học sinh
Người giám hộ & chủ gia đình homestay và nhà Trường sẽ kết hợp với nhau để hổ trợ và theo dõi sự tiến bộ trong học
tập và hòa nhập xã hội của các em học sinh.
Người giám hộ và chủ nhà homestay có thể hổ trợ các vấn đề như sau:








Hổ trợ các em làm quen với hệ thống giáo dục khác với hệ thống giáo dục ở đất nước của các em
Trao đổi với các em về đời sống và văn hóa ở Úc.
Đảm bảo rằng các em ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc.
Khuyến khích các em trở thành một thành viên có ích trong gia đình, chẳng hạn như tham gia vào các sinh hoạt
của gia đình, phụ giúp công việc nhà, …
Đảm bảo rằng các em phải đi học đầy đủ, tuân theo quy định nhà trường, làm bài và nộp đúng thời hạn quy định.
Tham dự buổi phỏng vấn Phụ Huynh – Giáo Viên để biết về khả năng học tập của học sinh. Tờ đang ký tham dự
buổi phỏng vấn được đặt phía trước sổ nhật ký học sinh.
Thông báo cho nhân viên phụ trách hoặc cô Trương càng sớm cáng tốt nếu học sinh vắng học vì bất cứ lý do
nào.
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Nhà Trường sẽ hổ trợ học sinh như sau:
 Giám sát chặt chẽ và theo dõi quá trình học tập của học sinh, gởi kết quả học tập cho phụ huynh & người giám
hộ mỗi học kỳ vào các buổi phỏng vấn Phụ Huynh – Giáo Viên hoặc vào các dịp khác như yêu cầu.
 Lưu ý: báo cáo quá trình học tập và kết quả học kỳ luôn có sẵn trong kênh thông tin cho phụ huynh, và kết quả
học kỳ sẽ kèm theo bản dịch đối với các học sinh quốc tế.
 Nhà trường tổ chức một buổi giới thiệu các thông tin chung cho các em học sinh, người giám hộ và chủ nhà
homestay
 Đến nhà homestay thăm hỏi các em học sinh mỗi học kỳ
 Vào tháng 3 hằng năm nhà trường có chuyến đến Việt Nam để gặp gỡ quý phụ huynh và gởi báo cáo tình hình
học tập cũng như các vấn đề liên quan đến cuộc sống của các em học sinh.
 Tư vấn và hổ trợ các em học sinh khi các em có yêu cầu.
 Liên lạc thường xuyên với học sinh và giáo viên của các em trong khi các em đang theo học tại Trung Tâm Anh
Văn.
 Hổ trợ các em học sinh lớp 9 – 12 chọn các môn học thích hợp dành cho chương trình phổ thông trung học và
các khóa học đại học thông qua các chương trình chuyển tiếp của trường. Bao gồm:
- Định hướng nghề nghiệp và các chương trình trong năm lớp 9, 10 và 11.
- Buổi gặp gỡ tư vấn cho từng cá nhân dành cho các em học sinh lớp 9, 10 và 11.
- Buổi cung cấp thông tin về chương trình phổ thông trung học và chương trình đào tạo nghề dành cho các
em học sinh lớp 10.
- Tư vấn các khóa học đại học và hổ trợ từng em học sinh để hoàn thành hồ sơ ghi danh vào đại học.
- Liên lạc với các em học sinh để biết tình hình học tập của các em trong năm thứ nhất của đại học.
Các bước xử lý kết quả học tập không đạt yêu cầu:




Nếu các em không đạt yêu cầu kết quả học tập, các em sẽ được tư vấn về vấn đề học tập và đồng thời nhà
trường sẽ thông báo cho phụ Huynh và Bộ Phận Giáo Dục Sinh Viên Quốc Tế.
Nếu kết quả học tập chỉ cải thiện chút ít hoặc không cả thiện, các em học sinh sẽ phải thực hiện Hợp Đồng Cam
Kết của Trường. Đồng thời nhà Trường cũng sẽ gởi một bản Hợp Đồng Cam Kết cho phụ huynh và Bộ Phận
Giáo Dục Sinh Viên Quốc Tế (IED).
Nếu các em học sinh không thực hiện theo đúng bản cam kết này, các em sẽ bị ghi tên vào danh sách của IED.
Và IED sẽ gởi thông báo tên các em nằm trong danh sách vi phạm cho Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (DIBP).

Sử dụng máy vi tính
Trong năm 2015 nhà trường sẽ giới thiệu một chương trình mang thiết bị riêng (BYOD) dành cho tất cả các em học sinh
từ lớp 7 đến 12. Các em học sinh và phụ huynh có thể mua chương trình này thông qua một trong hai đối tác của trường,
hoặc mua từ các nhà bán lẻ, hoặc mang từ nhà sang nếu thiết bị phù hợp.
Nếu cần biết thêm thông tin về thiết
http://stalbanssc.vic.edu.au/curriculum/byod.

bị

phù

hợp,

vui

lòng

truy cập

website

của

chúng

tôi

Việc làm thêm
Các em học sinh trên 15 tuổi có thể làm thêm bán thời gian. Công việc làm thêm bán thời gian có thể giúp các em nâng
cao các kỹ năng Tiếng Anh và tìm hiểu thêm về xã hội Úc. Tuy nhiên, việc học tập vẫn phải được ưu tiên hàng đầu và
giờ làm thêm không được ảnh hưởng đến học tập.




Gia đình nhà homestay và nhân viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế sẽ giám sát chặt chẽ công việc làm
thêm của các em học sinh.
Nếu công việc làm thêm ảnh hưởng không tốt đến việc học tập của các em, nhà trường sẽ yêu cầu học sinh và
phụ huynh giảm hoặc dừng công việc làm thêm của học sinh.
Các em học sinh học chương trình phổ thông trung học sẽ không được làm thêm hơn 10 tiếng một tuần đối với
học sinh lớp 11 và tối đa 8 tiếng một tuần đối với học sinh lớp 12.
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Giải quyết vấn đề giữa học sinh & gia đình homestay
Các vấn đề của nhà homestay
Trường Trung Học St. Albans cam kết sẽ giải quyết mọi vấn đề và giải quyết khiếu nại công bằng, kịp thời và bảo mật
thông tin.





Nhân viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế sẽ giải quyết các thắc mắc hoặc bất kỳ khiếu nại mà không thể
giải quyết giữa học sinh và chủ nhà homestay.
Nhân viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế sẽ điều tra về các khiếu nại và nếu cần thiết sẽ thông báo đến
Hiệu Trưởng của Trường.
Trong trường hợp các vấn đề khiếu nại không thể được giải quyết ở cấp Trường, thì sẽ chuyển đến cho Hiệu
Trưởng và Bộ Phận Sinh Viên Quốc Tế đều tra và giải quyết
Các vấn đề khiếu nại phải được trình bày bằng văn bản và chi tiết.

Các vấn đề của học sinh
Các vấn đề liên quan đến cá nhân hoặc học tập, các em nên trao đổi với giáo viên phụ trách cấp hoặc nhân viên phụ trách
bộ phận sinh viên quốc tế. Các em cũng có thể nhờ sự giúp đỡ từ các nhân viên của Hội Sinh Viên để hổ trợ vấn đề này.
Các vấn đề liên quan đến chổ ở, các em nên liên hệ với nhân viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế.
Nếu học sinh cho rằng vấn đề nào đó không được giải quyết công bằng, các em có thể trình bày với Hiệu Trưởng. Nếu
vấn đề không thể giải quyết trong nội bộ của Trường, nhân viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế sẽ nhờ đến một tổ
chức trung gian độc lập bên ngoài để giải quyết.

Chính sách quản lý học sinh
Chính sách quản lý học sinh đưa ra các quy định và yêu cầu của Trường về hành vi và sự chuyên cần trong học tập của
các em học sinh.

Bản sao của chính sách quản lý học sinh có sẵn trên website http://www.stalbanssc.vic.edu.au
và từ trang 24 đến 35 của quyển sách hướng dẫn thông tin này
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Sắp xếp giám hộ và các chi tiết thông tin liên lạc
Học sinh có trách nhiệm phải thông báo cho nhà Trường nếu có bất kỳ thay đổi về thông tin chổ ở hoặc số điện thoại ở
Úc. Điều này rất quan trọng, vì nếu chúng tôi không thể liên lạc với các em học sinh, các em có thể bị hủy visa du học
theo điều 21 của bộ luật ESOS Act 2000

Nhà homestay
Chủ nhà homestay phải đảm bảo có đầy đủ thông tin chi tiết của học sinh bao gồm số điện thoại nhà, nơi làm việc, số di
động của học sinh và thông tin liên lạc của một người thân hoặc bạn thân của gia đình học sinh.

Nhà Trường
Các em học sinh và phụ huynh có thể liên lạc với nhân viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế của Trường, Cô Miranda
Trương, sau giờ làm việc, ngày cuối tuần và trong các kỳ nghỉ hè.



Chủ nhà homestay sẽ cung cấp thông tin liên lạc của Cô Trương và Cô Dowsley cho học sinh khi các em đến
nơi. Các em sẽ nhận được một Thẻ Liên Hệ Khẩn Cấp với đầy đủ các thông tin cần thiết.
Cô Trương có thể nói tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và Trung Quốc. Sẽ có thông dịch viên
cho tất cả các ngôn ngữ khác.

Phương tiện đi lại
Các em có thể dung phương tiện công cộng để đến hầu hết tất cả các nơi. Trường sẽ sắp xếp phương tiện cho các em
trong các chuyến hoạt động dã ngoại. Đối với các dịp đặc biệt, nhân viên của trường có thể sắp xếp các phương tiện riêng
cho các em học sinh để tham dự các cuộc hẹn hoặc tham gia các sự kiện như đã yêu cầu.

Sắp xếp nhà ở vào các kỳ nghỉ
Các em học sinh phải điền thông tin vào tờ Kế Hoạch của Kỳ Nghỉ nếu các em không ở lại nhà homestay vào các kỳ nghỉ
hè.
Tờ Kế Hoạch của Kỳ Nghỉ phải có chữ ký của học sinh và chủ nhà homestay, đồng thời phải gởi một bản sao cho nhân
viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế.
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Thông tin ở Trường
Giờ Học
Chuông báo

8.45am

Nhạc

8.53am

Tiết 1

8.55am

Tiết 2

9.45am

Giờ nghỉ giải lao

10.35am

Chuông báo

10.52am

Nhạc

10.58am

Tiết 3

11.00am

Tiết 4

11.50am

Giờ ăn trưa

12.40pm

Chuông báo

1.22pm

Nhạc

1.28pm

Tiết 5

1.30pm

Tiết 6

2.20pm

Giờ tan học

3.10pm

Chương Trình Học
Chi tiết các môn học của các lớp và cấu trúc của chương trình học có thể được tìm thấy trên website của chúng tôi tại
http://stalbanssc.vic.edu.au/curriculum. Sách hướng dẫn chọn môn học cũng được cung cấp trên website này.

Tủ chứa vật dụng cá nhân
Các em học sinh phải mua một ổ khóa ở văn phòng trường trước khi sử dụng tủ đồ để chứa sách vở và các đồ dùng thiết bị
học tập để đảm bảo an toàn. Đối với học sinh lớp 7 và 8, các em nên giao một chìa khóa dự phòng cho giáo viên phụ trách
của các em.

Phòng y tế
Các em bị bệnh trong trường phải thông báo cho phòng y tế nằm bên cạnh văn phòng trường. Phụ huynh phải điền tờ thông
tin về sức khỏe của học sinh lúc nhập học. Phụ Huynh phải giữ lại các hồ sơ bệnh của học sinh và thông báo cho nhà trường
nếu các em có bệnh hoặc bị thương nặng. Các em phải báo và đưa đơn thuốc cho phòng y tế trong lúc sơ cứu nếu các em
đang uống bất kỳ loại thuốc nào.

Phương tiện giao thông đến Trường
Nếu các em học sinh đi bộ đến trường học, phải đi theo lối đi dành cho người đi bộ trên đường Main Road East. Nếu các em
đi đền trường bằng xe đạp, các em phải đội mũ bảo hiểm dành cho xe đạp và các em có thể để xe đạp bên cạnh trung tâm
khoa học của trường. Các em không được chạy xe đạp trong sân trường.
Trạm phương tiện công cộng nằm trên đường Main Road East. Các em chỉ mất 5 đến 10 phút đi bộ từ trạm xe lửa và xe buýt
St. Albans để đến trường. Tất cả các tuyến xe lửa đều đi thẳng đến trung tâm thành phố.
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Căn tin

food @ SASC

Căn tin có bán nhiều loại thức ăn, các loại thức ăn có lợi cho sức khỏe & thức ăn nhẹ và tạo môi trường cho các em giao lưu
hòa nhập với nhau, cùng thưởng thức bữa ăn trưa trong không gian sạch sẽ.
Căn tin mở cửa từ 8:15 sáng để bán điểm tâm, sau đó là giờ nghỉ giải lao và giờ ăn trưa. Các em có thể đặt thức ăn cho bữa ăn
trưa trước khi đến trường và xếp hàng nhận thức ăn theo lối riêng vào giờ ăn trưa.
BREAKFAST FROM 8.15AM
Ham & Cheese Croissant

$4.00

RECESS ONLY
Toasted Sandwiches
Nachos

$4.00
$3.00

DAILY SPECIALS
Monday
Lasagne/Twista pasta (Beef)
Lasagne Vegie
Mac’ N Cheese
Sushi
Chicken Caesar Wrap

$4.00
$4.00
$4.00
$3.00
$5.50

TERM SPECIALS
Term 1 and 4 Only
Fresh Salad in Container
with choice of Ham/Tuna/Chic
Roast Beef/Salad with Relish
or Mustard Rolls

Tuesday
Schnitzel
Meatballs Pita Pockets

$5.50
$4.50

Wednesday
Healthy Hamburgers
Chicken Caesar Wraps

Term 2 and 3 Only
(Tues) Homemade Pasta Bolognaise
(Thur) Butter Chicken
(Everyday) Soup and Buttered Roll

$5.50
$5.50
$4.00

$5.50
$5.50

Thursday
Meatball Sub
Meatballs Pita Pockets

$5.50
$4.50

Friday
Tortillas (Halal)
Chicken Parma Burger

$5.50
$6.00

TREATS
Muffins
Apple Pies
Butter Menthol / Soothers
Yoghurt Muesli Fruit Coolie
JJ’s
Popcorn
Shapes Various Flavours
Bliskit (Choc Chip Biscuit)
Fruit Salad
Eclipse/Sugar Free mints

$3.50
$4.00
$3.00
$3.50
$2.00
$2.00
$3.00
$3.00
$3.50
$3.00

ICE CREAMS
Paddle Pop
Cornetto
Shakey Shakes
Frozen Yoghurt
97% Fat Free Vanilla Tub

$2.00
$2.00
$2.50
$2.00
$1.50

THIRST QUENCHERS
Water-750ml (flavoured)
Water - 600ml
Big M Milk
- 600ml
- 250ml
Dare Espresso / iced coffee
Up & Go (Choc, Van & S/berry)
Just Juice 200ml Long Life
Fresh Daily Juice(Orange)500ml
Berri Juices - Long Life
Gatorade
Schweppes flavoured soda water
Slushy

$4.00
$3.00
$4.00
$2.50
$4.00
$2.50
$2.00
$3.00
$2.50
$4.50
$4.00
$2.50

VARIOUS OTHER SPECIALS
CHECK SPECIALS BOARD AT CANTEEN
HOT FOOD
Party Pies
Shephards Pie
Chilli Beef & Cheese Pie(Halal)
Pizza Pie
Cruzer Pie - Beef
- Beef & Cheese
Beef Pie (Halal)
Pasties (Vegetarian)
Chicken and Corn Log (Halal)
Cheese and Spinach log
Halal Sausage Roll
Hot Dogs - Plain
- With Cheese
Vegie/Omelet Burgers
Chicken Burgers (Halal)
Dim Sims (Steamed)
Pizza
Vegie/Margarita Pizza (Halal)
Roast Chicken Sub
Quiche
Lasagna Bites

$1.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$3.00
$4.00
$4.50
$3.50
$4.00
$5.00
$5.00
$1.50
$3.00
$4.50
$4.00
$4.00
$3.00

ROLLS/SANDWICHES
Roast Chicken & Salad Roll
Chicken & Salad Sandwich
Tuna & Salad Sandwich
Ham & Salad Sandwich
Salami & Salad Sandwich
Salad Sandwich (No Meat)
Chia Bread/Sand Various Fillings

$6.00
$4.50
$4.50
$4.50
$4.50
$4.00
$4.00

$5.50
$6.00

Prices subject to change without notice
Effective February 2017

Chương trình ngoại khóa
Trường chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để bổ sung và tăng cường cho các em nền tảng kiến thức của các
chương trình học và môn học tự chọn. Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa giúp cho các em có cơ hội gắn kết với cộng
đồng nhà trường, kết bạn và tham gia vào các cuộc thi đấu và buổi diễn. Các em tham gia vào các chương trình ngoại khóa
thường nhận được các giải thưởng trong khu vực.
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Nhạc cụ

Thể thao

Câu lạc bộ /Sở thích chung






















Luyện thanh
Đàn Piano / Keyboard
Đàn Guitar / Electric Bass
Trống và bộ gõ
Kèn Saxophone

Bóng đá ngoài trời
Bóng đá trong nhà
Bóng bàn
Bóng bầu dục
Bóng chuyền
Quần vợt
Bóng rổ
Bóng rổ
Bóng ném Châu Âu
Luật bóng đá Úc








Câu lạc bộ điểm tâm
Tranh luận
Câu lạc bộ sân vườn / Môi
trường
Câu lạc bộ cờ
Khiêu vũ
Câu lạc bộ ăn trưa
Trò chơi trong giờ nghĩ trưa
Các lớp Anh Văn dành cho sinh
viên quốc tế sau giờ học
Chương trình phụ đạo sau giờ
học

Sinh viên lãnh đạo - văn phòng đại diện sinh viên (SRC)
Chúng tôi tin rằng khi tham gia vào các hoạt động lãnh đạo sẽ giúp các em phát triển sự tự tin, có tinh thần trách nhiệm và
lòng tự trọng, đồng thời nâng cao cơ hội việc làm. Nhiều vị trí lãnh đạo dành cho các em ở các cấp độ học.
Trong năm học từ lớp 7 đến 9, mỗi lớp sẽ bình chọn một bạn được gọi là Class Captain và Vice Captain, nhiệm vụ của những
người này là liên lạc với lớp trưởng và nhân viên phụ trách chương trình trung học cơ sở thay mặt cho các bạn học sinh. Hội
sinh viên (SRC) sẽ làm việc một cách dân chủ và đại diện cho các học sinh trong trường để đưa ra các quyết định. Các em
làm việc với nhau và với sự hổ trợ của một nhân viên trường để tổ chức các hoạt động tham gia vào cuộc sống của học sinh
trung học, cũng như đóng góp ý kiến & ý tưởng của học sinh.

Chương trình phụ đạo sau giờ học
Các em được hổ trợ thêm cho việc học tập thông qua chương trình phụ đạo sau giờ học được tổ chức vào mỗi thứ Ba từ 3:15
pm đến 4:30 pm trong thư viện của trường.
Giáo viên và nhân viên trợ giảng sẽ hổ trợ cho việc học tập.
Các lớp học Anh Văn phụ đạo dành cho các học sinh quốc tế học lớp 11 để chuẩn bị cho năm học lớp 12. Các lớp học này
cũng mở vào mỗi thứ Ba từ 3:15 pm đến 4:15 pm trong thư viện trường. Lớp học này yêu cầu tất cả các học sinh tham gia
mỗi tuần.
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Phụ huynh / Người giám hộ và Nhà trường
Vai trò và trách nhiệm của phụ huynh
Để hoạt động hiệu quả, Trường Trung Học St. Albans luôn hổ trợ các quý phụ huynh như những đối tác của chúng tôi. Nhà
trường thiết lập các mối liên kết gia đình – nhà trường để giúp phụ huynh tích cực tham gia vào việc giáo dục con em của
mình và chúng tôi yêu cầu quý phụ huynh xem sự hợp tác với nhà trường như một trách nhiệm hổ trợ lẫn nhau.
Các giáo viên và phụ huynh chia sẻ trách nhiệm khuyến khích, làm gương và có cách cư xử đúng đắn cho các em noi theo,
điều quan trọng là phụ huynh hiểu được vai trò của họ trong việc phát triển và hình thành nhân cách cho các em.
Chúng tôi mong quý phụ huynh hợp tác với chúng tôi và hổ trợ các con em của mình và nhà trường các vấn đề như sau:
•
•
•
•
•
•
•

Giúp các em có được suy nghĩ tích cực về trường, giáo viên và tầm quan trọng của giáo dục.
Khuyến khích các em giao tiếp cởi mở với giáo viên, nhân viên phụ trách, hiệu trưởng và chia sẻ các mối bận tâm
của các em. Điều này sẽ giúp giải quyết bất kỳ khó khăn và duy trì thái độ học tập và môi trường sống tích cực hơn.
Theo dõi bài tập về nhà và các bài tập khác để đảm bảo rằng các em hoàn thành đầy đủ & đúng thời gian quy định
và khuyến khích các em cố gắng hết sức để phát huy tiềm năng trong học tập và trong xã hội.
Thể hiện sự tôn trọng và cư xử hòa nhã với người khác trong cộng đồng nhà trường bao gồm đối với giáo viên, nhân
viên quản lý và các nhân viên khác đang làm việc tại trường.
Giúp các em cố gắng hết khả năng của mình, nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vì đây là điều rất quan
trọng nếu các em muốn học tập tốt ở trường.
Nhận biết khả năng học tập của con em mình trong trường và tạo điều kiện cho các em chia sẻ cởi mở các mối bận
tâm của các em.
Biểu hiện tích cực khi đến tham quan trường

Các hoạt động
Phụ Huynh được mong đợi đóng góp cho trường theo các cách như sau.
• Tham gia các cuộc phỏng vần giáo viên & phụ huynh
• Giúp các em hoàn thành các bài tập về nhà
• Cho các con em mình có không gian học tập tại nhà
• Kiểm tra kế hoạch học tập của con em mình mỗi tuần
• Liên hệ với nhà trường nếu con em của mình đang gặp bất kỳ vấn đề gì
• Tham gia vào hiệp hội phụ huynh và những người bạn hàng tháng
• Tham gia vào ủy ban chương trình
• Tham gia vào hội đồng trường
• Giúp các em chương trình đọc và làm toán
• Giúp hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao
• Cung cấp cho các em kiến thức hổ trợ các hoạt động học tập như làm các đồ dung thủ công, giao tiếp với khách
hàng, nấu ăn, kinh nghiệm làm việc, …
• Tham gia các lớp học dành cho người lớn do trường tổ chức
Quý phụ huynh nên liên lạc với cô Maree Wilke, nhân viên phụ trách hội phụ Huynh theo số điện thoại 9366 2555 để thảo
luận làm cách nào để có thể tham gia vào nhiều hoạt động của nhà trường hơn nữa.
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Liên lạc giữa nhà trường và gia đình
Phụ Huynh & Học Sinh
Tất cả các phụ huynh có thể đăng nhập vào trang dành riêng cho phụ huynh trên website của chúng tôi.

Việc truy cập trực tuyến giúp cho phụ huynh có nhiều thông tin trong việc giáo dục con em của mình.
Trang thông tin cung cấp các thông tin như sau:
 Xem sỉ số giờ học thật sự và tỷ lệ sỉ số tham gia lớp học của con em mình
 Xem báo cáo học tập của con em mình
 Xem đánh giá bài làm và điểm số của các em
 Xem lịch học của trường
 Xem các bản tin của trường
Theo thời gian, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm những thông tin mới bao gồm:
 Đặt lịch hẹn cho buổi phỏng vấn Phụ Huynh – Giáo Viên
 Đồng ý và thanh toán tiền cho các buổi dã ngoại của con em mình
 Báo cáo tình hình học tập của con em mình
Trên trang dành riêng cho học sinh, các em có thể đăng nhập để làm bài và lấy các nguồn thông tin, cũng như nộp bài
trực tuyến trực tiếp cho giáo viên của mình.

Trang cá nhân có thể tìm thấy thông qua website của Trường: http://stalbanssc.vic.edu.au.
Phụ huynh và học sinh sẽ được cung cấp thông tin cần thiết để đăng nhập khi các em làm thủ tục ghi danh.

Bản kế hoạch học tập của học sinh
Bản kế hoạch học tập là một hình thức để giao tiếp giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh. Giáo viên sẽ chỉ định các bài tập về
nhà, bài làm và các vấn đề liên quan khác thông qua bản kế hoạch này.
Học sinh được yêu cầu lập bản kế hoạch theo từng mỗi lớp học để ghi chép bài tập về nhà của các em. Các em phải mang bản
kế hoạch phải về nhà mỗi tối để phụ huynh có thể theo dõi thông tin. Phụ Huynh vui lòng sử dụng bản kế hoạch để giao tiếp
với giáo viên của con em mình.

Phụ huynh phải ký tên vào bản kế hoạch mỗi tuần.
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Buổi hợp mặt để báo cáo kết quả học tập
Tại Trường Trung Học St. Albans, tình hình học tập của các em học sinh được theo dõi rất chặt chẽ trong suốt năm học. Vào
giữa mỗi học kỳ, giáo viên sẽ gởi bản kết quả học tập cho phụ huynh và sẽ liên lạc với phụ huynh để phỏng vấn nếu các em
không đạt yêu cầu hai hoặc nhiều môn học.
Vào cuối khóa 1 và khóa 3, phụ huynh & học sinh sẽ gặp giáo viên tại buổi phỏng vấn phụ huynh – giáo viên để có cuộc trao
đổi về tình hình học tập của các em học sinh. Chi tiết ngày và giờ của buổi phỏng vấn phụ huynh – giáo viên được ghi ở mặt
trước của bản kế hoạch của học sinh và kèm theo tờ đăng ký đặt lịch hẹn cho buổi phỏng vấn.
Bản báo cáo kết quả học tập sẽ được gởi về nhà cho phụ huynh vào cuối khóa 2 và 4. Bản báo cáo kết quả học tập sẽ được
dịch thuật đối với tất cả các em học sinh quốc tế.
Phụ huynh có thể liên hệ để trao đổi với giáo viên phụ trách về tình hình học tập của con em mình bất kỳ lúc nào.

Lịch báo cáo kết quả
Báo cáo tình hình học tập
Buổi phỏng vấn phụ huynh – giáo viên

Khóa 1 – Giữa khóa
Khóa 1 – Thứ Ba ngày 24 tháng 3 năm 2015
1.00pm – 7.00pm

Báo cáo tình hình học tập
Bản báo cáp kết quả học tập

Khóa 2 – Giữa khóa
Khóa 2 – Tuần cuối

Báo cáo tình hình học tập
Buổi phỏng vấn phụ huynh – giáo viên

Khóa 3 – Giữa khóa
Khóa 3 – Thứ Ba ngày 01 tháng 9 năm 2015
1.00pm – 7.00pm

Báo cáo tình hình học tập
Bản báo cáp kết quả học tập

Khóa 2 – Giữa khóa
Khóa 2 – Tuần cuối

Báo cáo tình hình học tập và bản báo cáo kết quả học tập được cập nhật trên trang dành cho phụ huynh vào những thời điểm
này.

Bản tin trường
“Alba News” là bản tin trường, được phát hành ba lần mỗi khóa và được đăng thông tin trên website của trường. Bản tin giúp
cho trường của chúng tôi và cộng đồng bên ngoài giao tiếp với nhau để biết về các hoạt động diễn ra tại Trường Trung Học St.
Albans.
Bản tin “Alba News” có thể được tải trên website của trường chúng tôi tại:
http://stalbanssc.vic.edu.au/news-events/newsletters/
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Thông tin về khu vực của trường tọa lạc
Trung tâm St. Albans
Trung tâm St. Albans nằm trên con đường chính của khu mua sắm sấm uất được tọa lạc tại khu trung tâm của Brimbank
Local Government. Đây là một trung tâm cộng đồng quan trọng mà được đánh giá là một trung tâm có nhiều người muốn
đến tham quan, mua sắm và tham gia các hoạt động xã hội mang nhiều màu sắc đa dạng và năng động của nhiều nền văn
hóa khác nhau. Trung tâm St. Albans bao gồm các khu bán lẻ, khu thương mại, giải trí và hoạt động cộng đồng
Các nét đặc trưng của trung tâm là:
 Có 2 siêu thị và một chợ bán thực phẩm tươi sống
 Có hàng loạt các cửa hiệu mua sắm bao gồm cửa hàng tạp hóa đặc trưng cho từng nền văn hóa khác nhau,
các cửa hàng thực phẩm tươi sống, hiệu thuốc, quấy bán báo, và các dịch dụ dành cho cá nhân.
 Có nhiều nhà hàng, quán cafe, trong đó bao gồm nhiều nhà hàng Việt Nam và Châu Âu
 Có nhiều dịch vụ cộng đồng
 Con đường Alfrieda có nhiều nhà hàng Việt Nam và đã có danh tiếng trong khu vực Châu Á.

Bản đồ khu trung tâm St. Albans và các địa điểm chính
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Trường Trung Học St. Albans
Trạm xe lửa
Trạm xe buýt
Siêu thị
Cửa hàng mua sắm, ngân hàng, hiệu thuốc, quán café,
thư viện
Trung tâm y tế
Bưu điện
Trung tâm cộng đồng
Trường Đại Học Victoria
Sở Di Trú khu Tây Bắc
Cửa hàng thực phẩm tươi sống và các cửa hàng đặc
trưng cho từng nền văn khóa khác nhau
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Sự an toàn của học sinh
An toàn cá nhân
Khi là một học sinh là thời điểm bạn sẽ có cơ hội kết bạn mới và trải nhiệm nhiều cơ hội học tập khác nhau.
Điều quan trọng là các em có thể hòa nhập & tận hưởng cuộc sống của thành phố nơi các em sinh sống và môi trường đại
học/ trung học. Lời khuyên của chúng tôi sẽ giúp các em bảo vệ mình tránh khỏi những tình huống không an toàn.
Các thông tin trong quyển sách này sẽ cho các em một số cách thức để các em cảm thấy tự tin hơn về an toàn cá nhân
cho mình.
Khi đang ở nhà, đang lái xe, di chuyển trên đường phố hoắc đang sử dụng các phương tiện công cộng: CÓ KẾ HOẠCH AN
TOÀN











Một kế hoạch an toàn có nghĩa là các em phải xem xét những gì mình sẽ làm nếu các em thấy không an toàn hoặc
gặp nguy hiểm. Lựa chọn cách thức phù hợp nhất và nghĩ ra những việc thực sự các em sẽ đối phó.
Lập kế hoạch trước sẽ giúp cho các em suy nghĩ cẩn thận hơn và giúp cho các em tự tin hơn khi thực hiện kế hoạch.
Cảm thấy không an toàn và nhờ giúp đỡ không phải là hành động ngu ngốc hay không hợp lý.
Điều quan trọng của việc an toàn là mở rộng mối quan hệ với những người bạn và liên lạc khi cần giúp đỡ.
Những người mà các em có thể liên hệ là cảnh sát, người thân, bạn bè, những người hàng xóm, giáo viên trường
hoặc các những người bán hàng.
Dành thời gian để xem xét những nơi mà các em cho là mình sẽ gặp rủi ro và vạch ra các bước để làm cho mình an
toàn.
Cài chương trình số 000 khẩn cấp vào di động của các em
Nói cho người khác biết bạn sẽ đi đâu và mấy giờ bạn trở về.
Tránh mang các vật dụng không cần thiết như hộ chiếu và mang quá nhiều tiền
Thông báo cho cảnh sát hoặc nhà trường vế bất kỳ sự việc xảy ra không bình thường

An toàn trên phương tiện công cộng






Nếu có thể, các em tìm chổ ngồi đông người chứ không nên tìm chổ riêng lẻ chỉ có một mình
Nếu các em bị quấy rối và xúc phạm, nên xem xét tình hình và lớn tiếng phàn nàn về sự việc để gây chú ý bản thân
và cảnh báo cho mọi người xung quanh tình huống đang xảy ra với mình.
Nên xem lịch trình các tuyến xe trước, tránh chờ lâu ở các nhà ga, trạm xe buýt & xe điện, nhất là vào ban đêm.
Nếu như phải chờ đợi lâu, các em nên chờ ở những nơi sáng đèn, gần các cửa hàng hoặc các nơi công cộng đông
người
Khi ngồi trên tàu xe, nên ngồi gần bảo vệ hoặc tài xế. Tài xế thường sẽ có một đài phát thanh và có thể liên hệ để
yêu cầu trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp.

An toàn trên đường phố















Đi bộ có mục đích, chú ý đến xung quanh mình và để ý tên đường.
Hãy cảnh giác khi có người yêu cầu nhờ giúp đỡ, hổ trợ, tiền bạc khi ở nơ công cộng.
Các bạn nam nên giữ ví và các vật dụng quan trọng trong túi quần phía trước.
Xem xét để mua một chuông báo động cá nhân và sử dụng nó khi đi ra ngoài.
Lớn tiếng phàn nàn khi bị quấy rối để gây chú ý, ra dấu hiệu chuông báo động cá nhân và nhờ giúp đỡ.
Vào ban đêm nên đi trên các con đường phố sáng đèn và đường lớn.
Nếu các em nghĩ mình đang bị theo dõi, thì nên đi gần các con đường lớn và băng qua phía bên kia đường.
Đừng đeo cả hai tai nghe khi sử dụng ipod hoặc máy mp3
Ngụy trang máy tính cá nhân bằng cách đặt trong ba lô để mọi người không biết mình đang có một cái mang theo
bên người.
Chia các vật dụng có giá trị và giữ nhiều nơi trong người của các em – giữ cẩn thận điện thoại, chìa khóa nhà trong
túi và tiền trong áo khoác của các em.
Đừng để túi xách hoặc bóp ví trên xe đẩy mua sắm, quầy hàng hoặc treo phía sau ghế ngồi trong nhà hàng, rạp hát,
sảnh và các phương tiện công cộng.
Luôn giữ ba lô, túi xách, máy chụp hình, điện thoại di động, ví, …trong tầm nhìn của các em. Trong nhà hàng, để túi
xách nằm giữa chân trên sàn nhà. Đặt ngón chân bên trên hoặc móc chéo vào quai xách để các em có thể nhận biết
được khi túi xách bị dịch chuyển.
Túi xách phải luôn được đặt bên cạnh các em, nếu túi xách có nắp, phải đặt túi xách sao cho nắp túi quay vào phía
bên trong người của các em.
Luôn cầm sẵn chìa khóa để bước nhanh vào nhà hoặc xe.
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An toàn ở nhà




Đừng bao giờ mở cửa cho người lạ, phải nhận diện trước và khóa cửa nếu cảm thấy nghi ngờ.
Đừng bao giờ cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, ví dụ như tình trạng hôn nhân, giờ làm việc, địa điểm nơi
làm việc.
Đừng để quá nhiều thông tin ở nhà hoặc trên họp thư của các em.

An toàn ở trường






Tìm hiểu sơ đồ của trường bao gồm đường dẫn và lối thoát hiểm an toàn.
Thông báo ngay cho nhân viên của trường khi bạn thấy có điều gì bất thường xảy ra bên trong hoặc xung quang
trường.
Báo cáo bất kỳ hành vi đe dọa nào nếu có thể.
Tránh xa bất cứ hành vi đe dọa nào nếu có thể
Đừng để các vật dụng có giá trị như ví hoặc điện thoại di động ngoài tầm nhìn của mình.

An toàn khi sử dụng máy rút tiền tự động








Khi sử dụng máy rút tiền tự động, các em phải đảm bảo không ai đang theo dõi mình. Có biện pháp để đảm bảo rằng
mã PIN không được nhìn thấy và khi bước vào phải quan sát những gì xung quanh các em.
Nên sử dụng máy rút tiền tự động vào ban ngày hoặc đi với một người bạn.
Chỉ đưa ra những gì cần thiết và không được đếm tiền trước mặt người lạ.
Luôn nhớ lấy tiền và thẻ trước khi rời khỏi.
Nếu không biết chắc chắn khi sử dụng máy rút tiền tự động, nên hủy giao dịch và xem xét để rút tiền ở một nơi khác,
ví dụ như siêu thị, …
Không cho tiền mặt hoặc tiền xu cho người ăn xin. Ăn xin ở bang Victoria là bất hợp pháp.
Đừng bao giờ lưu giữ số PIN cùng chung với thẻ rút tiền. (Nếu các em bị lấy cắp tiền, ngân hàng sẽ không chịu trách
nhiệm đền bù).

Thông tin Sở Cảnh Sát
Cảnh sát Victoria rất thân thiện, đáng tin cậy và hữu ích. Nhân viên cảnh sát luôn cam kết đẩy mạnh phòng chống tội phạm và
sẵn sàng giúp đỡ các em bất kỳ vấn đề gì mà các em gặp phải.





Nếu các em gặp các cấn đề như bị đánh cắp, bị xâm hại hoặc đe dọa, các em nên liên hệ với cảnh sát để báo cáo sự
việc.
Chúng tôi nhận thấy rằng một số người cảm thấy gặp khó khăn khi báo cáo việc phạm tội của ai đó. Nếu các em có
bất cứ thông tin gì, các em nên gọi số điện thoại 1800 333 000 để báo cáo sự việc.
o Các em sẽ không bị hỏi tên
o Các em sẽ không bị gọi lên tòa án
o Thậm chí các em có thể nhận phần thưởng
Nếu các em là học sinh quốc tế và không có thường trú, sau khi báo cáo sự việc các em sẽ không bị ảnh hưởng đến
visa.

Nếu có vấn đề nào đó xảy ra với các em, các em nên gọi 000 cho cảnh sát và thông báo cho nhà trường của các em. Điều này
sẽ ngăn chặn nó xảy ra với người khác.

Các thông tin liên lạc quan trọng
Số điện thoại thông báo các hành vi phạm tội
 Số điện thoại miễn phí 1800 819 817 (Thứ hai đến thứ sáu từ 8am đến 11pm).
 Website: www.justice.vic.gov.au/victimsof justice.
Ngăn chặn tội phạm – 1800 333 000
Ủy Ban Đa Văn Hóa Victoria –
 Số ĐT: 03 9651 0651 Email: info@vmc.vic.gov.au
Hổ trợ khẩn cấp – Cảnh sát, Cứu hỏa & Cứu thương
 Số ĐT: 000 (miễn phí)
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Sơ đồ Trường
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Quy định khi vắng mặt ở nhà homestay
Diễn giải
Các em học sinh mà do Trường Trung Học St. Albans chịu trách nhiệm giám hộ có yêu cầu xin ở qua đêm tại một nơi mà
không phải là nhà homestay chỉ định

Thực hiện
Phải tuân thủ các quy định sau đây:
1.

Học sinh phải xin phép về việc vắng mặt không ngủ qua đêm tại nhà homestay cho Nhân Viên Phụ Trách Bộ
Phận Sinh Viên Quốc Tế (ISC) và chủ nhà homestay trước ít nhất 72 tiếng.

2.

Nhân viên phụ trách bộ phận sinh viên quốc tế (ISC) sẽ xem xét chổ ở có thích hợp hay không, có mặt của
người lớn hay không và lý do xin vắng mặt. Nhân viên ISC có quyền từ chối nếu lý do và hoàn chảnh không
thích hợp. Nhân viên ISC cũng sẽ xác định các yêu cầu phải được sự chấp thuận của phụ huynh.

3.

Nhân viên ISC sẽ gởi một email đến phụ huynh về yêu cầu của học sinh, bao gồm chi tiết nơi ở và thông tin liên
lạc và đồng thời yêu cầu phụ huynh gởi thư xác nhận nếu đồng ý yêu cầu của học sinh. Và yêu cầu phụ huynh
trả lời trong vòng 24 tiếng.

4.

Trong trường hợp không nhận được câu trả lời từ phụ huynh trong vòng 24 tiếng, chúng tôi sẽ gởi lại yêu cầu.
Nếu một lần nữa, chúng tôi vẫn không nhận được câu trả lời, nhân viên ISC sẽ thông báo cho học sinh biết rằng
học sinh có được phép ở lại qua đêm hay không. In

5.

Trong trường hợp nhận được sự đồng ý của phụ huynh, nhân viên ISC sẽ thông báo cho học sinh và chủ nhà
homestay biết là yêu cầu đã được chấp thuận.

6.

Trong trường hợp học sinh thường xuyên xin phép đến cùng một nơi mà đã xin phép trong những lần trước, thì
phụ huynh nên đưa cho học sinh giấy chấp thuận để trống thời gian để thuận tiện hơn.

7.

Trong trường hợp học sinh không xin phép trước thời gian như quy định, chúng tôi cần nghe lời giải thích hợp
lý từ các em, nhân viên ISC sẽ quyết định liệu yêu cầu của học sinh có được chấp nhận hay không và cũng sẽ
gởi giấy đề nghị đến cho phụ huynh.

8.

Nếu có sự phản đối với quyết định của nhân viên ISC, thì yêu cầu sẽ được chuyển đến cho Hiệu Trưởng để có
quyết định cuối cùng.
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Quy định về nhà ở và giám hộ
Diễn giải
Trường Trung Học St. Albans cam kết cung cấp cho học sinh kiến thức học tập xuất sắc, giáo dục cá nhân và văn hóa
cho học sinh quốc tế.
Thực hiện đầy đủ các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (DEECD) liên quan đến nhà ở và sắp xếp
giám hộ cho các em học sinh quốc tế, điều này rất quan trọng và phù hợp với khung đảm bảo chất lượng quy định.

Thực hiện
Trường có một Nhân Viên Phụ Trách Bộ Phận Sinh Viên Quốc Tế (ISC) làm việc toàn thời gian, người sẽ chịu trách
nhiệm giám sát tình hình học tập của mỗi học sinh, sắp xếp chổ ở và giám hộ. Nhân viên ISC báo cáo trực tiếp cho Hiệu
Trưởng, và luôn giữ liên lạc với người thân, chủ nhà homestay, nhà trường và phụ huynh của học sinh.
Nhân viên ISC và Hiệu Trưởng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các chỗ ở và giám hộ cho học sinh phải đúng theo
quy định và hướng dẫn của DEECD, theo chương trình dành cho học sinh quốc tế và khung đảm bảo chất lượng.
Nhà trường sẽ sắp xếp nhà homestay dành cho học sinh quốc tế theo yêu cầu.

Các lựa chọn về chổ ở
Học sinh trung học dưới 13 tuổi phải sống chung và do bố mẹ hoặc người thân trực hệ chăm sóc theo quy định và được
Bộ Di Trú (DIBP) chấp thuận.
Có 4 sự lựa chọn dành cho việc sắp xếp chổ ở dành cho học sinh quốc tế trên 13 tuổi:
 Các em có thể sống với bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 Các em có thể sống với người thân trực hệ được Bộ Di Trú (DIBP) chấp thuận.
 Bố mẹ/ người giám hộ hợp pháp của học sinh có thể chỉ định một người bạn của gia đình để học sinh sống
chung. Người này phải được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (DEECD) chấp thuận. Điều này được xem như là học
sinh ở với nhà homestay được phụ huynh chỉ định.
 Bố mẹ của học sinh có thể yêu cầu nhà trường sắp xếp nhà ở homestay cho học sinh. Điều này được xem như là
học sinh ở với nhà homestay do Trường sắp xếp.

Trách nhiệm giám hộ
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (DEECD) sẽ chịu trách nhiệm giám hộ dành cho các em học sinh dưới 18 tuổi trong trường
hợp nhà homestay do bố mẹ chỉ định hoặc nhà homestay do trường sắp xếp, và giao lại cho Hiệu Trưởng của Trường.

Quá trình lựa chọn và chấp nhận nhà homestay, nhân viên ISC sẽ:







Viếng thăm nhà trước khi chấp thuận để trở thành nhà homestay cho học sinh
Đánh giá nhà homestay có phù hợp hay không theo đúng tiêu chuẩn thống nhất
Phải đảm bảo rằng việc kiểm tra liên quan đầy đủ đến lý lịch tư pháp
Phải đảm bảo Hợp Đồng Trách Nhiệm Nhà Homestay phải điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của chủ nhà
homestay, học sinh, phụ huynh và đại diện của trường.
Cung cấp thông tin chi tiết nhà homestay cho phụ huynh càng sớm cáng tốt.
Lưu giữ tất cả các tài liệu có liên quan đến hồ sơ học sinh.
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Tất cả các học sinh quốc tế bao gồm cả các em trên 18 tuổi, phải ở nơi đã được trường chấp thuận trong suốt thời gian
học theo quy định điều kiện tuyển sinh, trừ khi có sự chấp thuận của nhà trường.
Tất cả các thành viên trên 18 tuổi trong gia đình nhà homestay phải được kiểm tra lý lịch tư pháp trước khi học sinh đến
ở.
Nhân viên ISC, thay mặt nhà trường, sẽ giám sát chủ nhà homestay thường xuyên:






Viếng thăm nhà homesty ít nhất 1 lần trong một học kỳ
Khuyến khích chủ nhà homestay hoặc người thân của học sinh tham gia vào các hoạt động của trường.
Yêu cầu học sinh hoàn thành bản khảo sát hằng năm để đánh giá việc sắp xếp chổ ở cho các em và các yêu cầu
khác.
Lưu trữ các thông tin liên quan đến nhà homestay
Đảm bảo rằng không có hơn hai học sinh quốc tế sống cùng trong một nhà homestay.

Chủ nhà homestay và người thân của học sinh được nhà trường yêu cầu theo dõi kết quả học tập và sỉ số tham gia tiết học
của học sinh, cũng như tham gia vào buổi phỏng vấn phụ huynh – giáo viên.
Nếu chủ nhà homestay muốn chấm dứt hợp đồng cung cấp nhà ở cho học sinh, chủ nhà phải thông báo cho học sinh và
nhà trường trước ít nhất 2 tuần.
Nếu học sinh muốn dọn ra khỏi nhà homestay, học sinh phải thông báo cho chủ nhà homestay và nhà trường trước ít nhất
2 tuần. Và điều này phải có sự chấp thuận của nhà trường và phụ huynh.
Học sinh có thể được yêu cầu trả một khoản phí giử chổ cho nhà homestay để đảm bảo chổ ở cho năm học tiếp theo.
Học sinh phải có giấy đồng ý của bố mẹ và cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ liên quan đến nhà ở mà học sinh sẽ qua
đêm khi vắng mặt ở nhà homestay.
Học sinh và phụ huynh phải chi trả cho bất kỳ thiệt hại tài sản nào mà học sinh đã gây ra trong thời gian ở nhà homestay.
Học sinh lựa chọn ở nhà homestay phải ký tên vào một bản hợp đồng trách nhiệm nhà homestay ngay khi các em bắt đầu
dọn đến. Hợp đồng này ghi rõ những quy định về nhà ở và các yêu cầu, cũng như chi phí và hình thức thanh toán tiền nhà
homestay.
Bất kỳ tranh chấp hoặc các vấn đề liên quan mà không thể được giải quyết giữa học sinh và chủ nhà homestay, thì phải
thông báo cho nhân viên ISC để giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp của nhà trường.
Nhân viên ISC và Hiệu Trưởng vẫn sẽ chịu trách nhiệm đối với các em học sinh ở lại bang Victoria trong suốt kỳ nghỉ hè
của các em.
Nhà trường sẽ cung cấp cho mỗi học sinh thẻ thông tin khẩn cấp ngay khi các em đến Úc. Thẻ này cung cấp cho các em
thông tin bao gồm tên và số liên lạc của nhân viên nhà trường sau giờ làm việc để phòng trường hợp khẩn cấp.
Nhân viên ISC phải đảm bảo rằng các chương trình định hướng phù hợp, hổ trợ học tập và hoàn thành mục tiêu, cũng
như liên lạc với phụ huynh nhằm giúp cho mỗi em học sinh đạt tối đa cơ hội thành công.
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Quy định về chống bắt nạt học sinh
Nguyên tắc hướng dẫn
Hành vi bắt nạt tại Trường Trung Học St. Albans sẽ là trách nhiệm của nhà trường chúng tôi nhằm đảm bảo cho học sinh môi
trường học tập an toàn và hổ trợ.
Chúng tôi đẩy mạnh cộng đồng nhà trường, mà trong đó mọi người phải cảm thấy được tôn trọng và an toàn, nơi mà mỗi cá
nhân được đánh giá và cảm thông.
Học sinh có quyền nói ra những vấn đề đang xảy ra với mình và các hành vi bắt nạt phải được gải quyết nếu có.

Quyền và trách nhiệm
•
•
•

Tất cả học sinh đều có quyền học tập
Tất cả học sinh và nhân viên nhà trường đều có quyền cảm thấy thoải mái và an toàn, cũng như có trách nhiệm đóng
góp cho sự thoải mái và an toàn cho người khác.
Tất cả học sinh và nhân viên nhà trường có trách nhiệm nâng cao sự thông cảm đối với người khác.

Bắt nạt là gì?
Bắt nạt là gây tổn thương, là hành vi thường lặp đi lặp lại của một cá nhân hoặc một nhóm mạnh hơn so với người kém mạnh
hơn. Nó gây ra rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của người khác – hoặc tâm lý thể chất – hoặc tài sản, danh tiếng và xã hội.
Bắt nạt là hành vi không được chấp nhận, hành vi hăm dọa gây khó chịu cho người khác.

Xử lý hành vi bắt nạt
Trường Trung Học St. Albans xử lý hành vi bắt nạt và quấy rối bằng cách tiếp cận an toàn theo hướng dẫn của chúng tôi.

Đề phòng
Nhà trường chủ động ngăn ngừa bắt nạt và quấy rối bằng cách chủ động làm việc với cộng đồng nhà trường để thúc đẩy một
nền văn hóa mà trong đó không có sự bắt nạt và quấy rối. Học sinh và nhân viên có quyền nói lên các yêu cầu của mình.
Thông qua các hành động, học sinh có quyền học tập và cảm thấy an toàn.
Nhà trường thực hiện một số chương trình và các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng xã hội và trách nhiệm
cộng đồng.

Sự can thiệp
Các hành động can thiệp phản ánh các nguyên tắc được nêu trong chính sách quản lý học sinh của chúng tôi. Chúng tôi thừa
nhận các quyền và trách nhiệm của tất cả các thành viên cộng động trường, và tập trung vào các hành vi có hại đến người
khác.
Mỗi nhân viên nhà trường có trách nhiệm giám sát môi trường lớp học của mình để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của
học sinh được tôn trọng và đồng thời can thiệp vào bất kỳ sự cố bắt nạt hay quấy rầy nào.
Trách nhiệm của mỗi học sinh là các em phải chắc chắn rằng mình không tham gia vào bất kỳ hành vi bắt nạt hay quấy rối
nào. Các em cũng có trách nhiệm báo cáo những hành vi bắt nạt với nhà trường nếu thấy nó xảy ra với người khác. Những
nhân viên chứng kiến hoặc được thông báo về hành vi bắt nạt phải có hành động ngăn chặn ngay lập tức. Một bản báo cáo sẽ
được gởi cho nhân viên phụ trách cấp lớp.
Nhân viên phụ trách cấp lớp sẽ phỏng vấn các em và thông báo cho phụ huynh/ người giám hộ nếu cần thiết.
Hội sinh viên của chúng tôi sẽ hổ trợ các em có liên quan đến việc bị bắt nạt.
Các quy định về chống bắt nạt có trên website của trường: www.stalbanssc.vic.edu.au
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Quy định về sỉ số học tập và đi học đúng giờ
Diễn giải
Đi học đều đặn và tham gia tất cả các lớp học là điều cần thiết nếu các em muốn đạt thành tích cao trong học tập và xã hội.
Tất cả các học sinh được yêu cầu phải đi học đúng giờ đối với tất cả các lớp học. Đi học muôn và vắng học thường xuyên sẽ
gây ảnh hưởng đến việc học tập của các em.
Trường Trung Học St. Albans cam kết sẽ phối hợp với học sinh và phụ huynh/ người giám hộ để khuyến khích thái độ học
tập tích cực của các em hoc sinh.
Quy định của trường về sỉ số học tập của tất cả các em học sinh ở tất cả các cấp lớp, là phải tham dự ít nhất 90% trên tổng số
tiết học.
Tham dự 90% số tiết học bao gồm tất cả các lý do vắng mặt, ngoại trừ:
•
•
•

Vắng mặt có giấy chứng nhận của bác sĩ;
Ngày quan trọng của gia đình
Sự kiện lớn về tôn giáo & văn hóa

Tất cả các trường hợp vắng mặt khác đều được tính vào sỉ số tham dự 90% số tiết học, cho dù vắng mặt có sự đồng ý của phụ
huynh.
Để đáp ứng yêu cầu tham gia ít nhất 90% số tiết học, học sinh chỉ có thể vắng học 9 ngày cho mỗi học kỳ mà không có giấy
chứng nhận của bác sĩ. Học sinh nào không đạt sỉ số tham dự 90% số tiết học có thể sẽ không hoàn thàn yêu cầu của cập lớp
và môn học. Điều này có thể dẫn đến việc học sinh không được lên lớp trong năm học tới.
Chúng tôi cảm ơn sự hổ trợ của phụ huynh trong việc đảm bảo các em đi học đúng giờ mỗi ngày và thông báo cho nhân viên
phụ trách nếu các em vắng mặt.

”Không được vắng mặt ít hơn,
90% sỉ số tiết học”
Quy định về sỉ số học tập và đi học đúng giờ có trên website của trường: www.stalbanssc.vic.edu.au

Thông báo vắng học qua tin nhắn





Gia đình cần thông báo cho nhà trường về việc vắng học của học sinh trước 10:30 sáng của ngày vắng học.
Nhà trường sẽ gởi tin nhắn cho gia đình của học sinh nếu học sinh được ghi nhận là vắng một hoặc nhiều tiết học mà
không xin phép hoặc giải thích.
- Thông báo sẽ được gởi vào lúc 11.30 sáng và 4.00 chiều
Nhà trường yêu cầu gia đình học sinh trả lời tin nhắn về lý do vắng mặt của học sinh.
Nếu gia đình không trả lời tin nhắn, nhân viên phụ trách cấp lớp sẽ liên hệ với gia đình để trao đổi về việc vắng mặt
của học sinh.
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Quy định về đồng phục
Hướng dẫn
Nhà Trường yêu cầu bắt buộc các em phải mặc đồng phục nhằm mục đích như sau:
 Quảng bá hình ảnh tích cực của Trường vào cộng đồng
 Khuyến khích các em có cảm giác tự hào khi là học sinh của Trường,
 Nhận biết học sinh của Trường chúng ta.

Yêu cầu
Tất cả các em học sinh của Trường Trung Học St. Albans phải mặc đồng phục mỗi ngày khi đến Trường. Các em phải
mặc đồng phục từ nhà đến trường & từ trường về nhà, vào giờ ăn trưa & nghỉ giải lao, và trong tất cả các buổi dã ngoại
của trường
Trong mọi lúc mọi nơi, hình ảnh của bộ đồng phục sẽ thể hiện niềm tự hào của nhà trường. Điều này có nghĩa là, bộ
đồng phục:
 Phải giữ gìn sạch sẽ,
 Trong tình trạng tốt nhất,
 Ăn mặc vừa vặn,
 Mặc không đồng đều màu sẽ dễ nhận thấy (chỉ chấp nhận đồng loạt áo thun và áo sơ mi trắng có logo của
trường).
 Các em được phép mặc đồng phục thể thao chính thức của Trường khi từ nhà đến trường và từ trường về nhà
nếu như các em có giờ học môn giáo dục thể chất trong tiết học thứ 1 hoặc tiết 6. Các em không được phép mặc
bất cứ đồ thể thao nào khác từ nhà đến trường và ngược lại, kể cả vào giờ ăn trưa hoạc nghỉ giải lao.

Thực hiện
Nếu vì một lý do nào đó mà học sinh không thể mặc đồng phục đến trường, học sinh phải báo cho Nhân Viên Phụ Trách
Cấp Lớp trước khi giờ học bắt đầu.
Ban quản lý trường và nhân viên phụ trách cấp lớp sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra đồng phục. Nếu có em học sinh
nào đó không mặc đồng phục ở trường, các em sẽ phải:
 Nếu không thể liên lạc được với phụ huynh/ người giám hộ, học sinh sẽ được cung cấp bộ đồng phục tạm trong
ngày hôm đó, và sau đó học sinh phải có đầy đủ đồng phục nếu không các em không được đến trường học.
 Nếu liên lạc được với phụ huynh/ người giám hộ, học sinh sẽ phải trở về nhà và mặc đồng phục đầy đủ trước
khi trở lại trường.
 Học sinh sẽ bị phạt
 Nếu tình trạng xảy ra thường xuyên, nhà trường sẽ tham khảo ý kiến với phụ huynh để tìm ra giải pháp.

Nhà cung cấp
Double 'C' Jeanery operates a Uniform Shop at the College
Double 'C' Jeanery
2 Aviation Road
LAVERTON VIC 3028
Telephone: (03) 9369 4307
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Bảng giá đồng phục
Áo thể thao
Áo thể thao của học sinh VCE
Áo sơ mi

Áo thể thao trắng có logo của Trường
Dài hoặc ngắn tay
Áo thể thao trắng có kẻ sọc và logo của Trường
Chỉ có loại ngắn tay
Áo sơ mi trắng có logo của Trường
Dài hoặc ngắn tay

$25.00 - $27.50
$27.50 - $30.00
$25.00 - $27.50

Áo len mặc ngoài

Áo len mặc ngoài cổ chữ V màu nâu sẫm

$75.00 - $82.50

Áo len mặc ngoài của học sinh
VCE

Áo len mặc ngoài cổ chữ V màu xám
Có logo của Trường

$75.00 - $82.50

Áo khoác vét

Nâu sẫm, đen và trắng có logo của Trường

$75.00

Bộ âu phục

Bộ âu phục trắng và nâu sẫm

$50.00 - $65.00

Váy mùa đông

Váy nâu sẫm, đen và trắng

$55.00 - $70.00

Quần dài

Quần dài màu đen có logo của Trường
Viscose or Pleated
(Lưu ý: không chấp nhận quần đen khác)

$40.00 - $55.00

Quần shorts ngắn

Quần shorts ngắn màu đen có logo của Trường

$30.00 - $35.00

Áo nỉ ngắn

Màu đen có logo của Trường

$165.00

Cà vạt (được lựa chọn)

Cà vạt đen với sọc nâu sẫm, xanh lá hoặc trắng có logo của
Trường

$20.00

Vớ

Vớ trắng (3 đôi) chỉ sử dụng với đồ âu phục, váy hoặc shorts

Quần bó

Quần bó màu đen chỉ sử dụng cho váy

Giày

Giày đen có dây buộc màu đen hoặc có khóa

Khăn trùm đầu

Đen hoặc trắng trơn

Học sinh tự mua

Khăn quàng cổ

Đen hoặc trắng trơn

Học sinh tự mua

$10.00
Học sinh tự mua
$15.00
Học sinh tự mua
From $69.00 or
Học sinh tự mua

Đồng phục của Trường – Giáo dục thể chất / Thể thao
Áo thun

Nâu sẫm, có tên của đội và logo của Trường

$30.00

Quần dài thể thao

Quần dài đen có sọc xanh lá cây, nâu sẫm hoặc trắng

$40.00

Quần Shorts

Quần shorts đen có logo của Trường

$25.00

Giày

Thi đấu – dây buộc màu trắng (đế giày không đánh dấu)

$50.00 or
Học sinh tự mua

Rugby Top

Đen, trắng và nâu sẫm

$79.00
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Túi đồng phục của Trường
Ba lô đen có dây đeo và logo của Trường
$60.00

Ba lô
Bắt buộc

Giày đồng phục của Trường
Có 3 kiểu giày bên dưới được chấp nhận là đồng phục của Trường.

Đơn đặt hàng đồng phục đặc biệt yêu cầu tối thiểu 4 tuần giao hàng và chi phí thêm $ 10.00 mỗi món.

Mặc đồng phục đúng
Nón
Học sinh được khuyến khích “trang bị chống nắng” bằng cách đội nón cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong khóa 1
và 4. Các em không được đội nón trong lớp học.

Đồng phục thi đấu
Đồng phục thi đấu không được mặc từ nhà đến trường và từ trường về nhà, hoặc ở trong trường ngoại trừ giờ học giáo dục
thể chất hoặc thể thao hoặc giờ ăn trưa trong giờ học thể thao.

Áo khoác vét
Không mặc áo khoác nào khác áo khoác đồng phục của trường khi ở trường.

Nữ trang/phụ kiện
Các em không được đeo những trang sức hoặc phụ kiện ngoài các vật dụng như đồng hồ, vòng đeo cổ & đeo tay trơn hoặc
dây chuyền nhỏ & đơn giản.

Trang điểm
Không được cho phép, nếu có chỉ là trang điểm nhẹ, đơn giản.

Khăn quàng cổ/khăn trùm đầu
Khăn quàng cổ và khăn trùm đầu phải là màu đen hoặc trắng trơn. Những loại khác không được chấp nhận.

Vật dụng không đồng phục
Những vật dụng của quần áo mà không nhìn thấy bên ngoài thì không cần đồng phục.

Giày
Vui lòng xem hình ảnh bên trên của các loại giày được chấp nhận là đồng phục.

Vật dụng có ghi tên
Chúng tôi yêu cầu gia đình dán bảng tên chi tiết rõ ràng bao gồm tên và năm học của học sinh trên các vật dụng.
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Quy định nhà homestay
Diễn giải
Nếu phụ huynh yêu cầu cho Bộ Giáo Dục và Đào Tạo sắp xếp chổ ở cho học sinh, Bộ Giáo Dục thông qua Trường, sẽ
chịu trách nhiệm về việc sắp xếp chổ ở, hổ trợ và giám hộ cho học sinh. Bộ chịu trách nhiệm sắp xếp những việc này chỉ
trong khoảng thời gian các em học ở Úc cho đến khi các em 18 tuổi. Quy định này đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu của bộ
luật ESOS National Code 2007 và visa du học (điều khoản 8532) quy định về việc sắp xếp chổ ở, hổ trợ và giám hộ cho
học sinh dưới 18 tuổi.
Quy định này phù hợp với các hướng dẫn trong PPSSU.

Quy định




















Nhà trường sẽ sắp xếp chổ ở nhà homestay có chất lương tốt và cung cấp môi trường an toàn, chu đáo và thoải
mái cho học sinh.
Chủ nhà homestay có thể là một gia đình, một cắp vợ chồng hoặc một người độc thân và không cần phải là
người gốc Anglo-Saxon.
Chủ nhà homestay phải cung cấp đầy đủ về lý lịch tư pháp của các thành viên trong gia đình trước khi học sinh
dọn đến ở.
Chỉ cho phép tối đa là 3 học sinh ở trong mỗi gia đình homestay.
Giá phí từ $200 - $240 cho một tuần. Giá phí này bao gồm các khoản như sau:
- Phòng ngủ đơn cho mỗi học sinh
- Ba bữa ăn mỗi ngày, bảy ngày một tuần (chủ nhà sẽ nấu bữa ăn tối)
- Các vật dụng bao gồm giường, tủ quần áo, khăn tắm và mền
- Chi phí bao gồm gaz, điện, máy sưởi và nước
- Dùng chung các vật dụng như tắm, giặt giũ, vệ sinh.
- Sử chung chung các phòng sinh hoạt chung trong gia đình
- Các vật dụng cho học tập bao gồm bàn, đèn học và kệ sách
Học sinh tự chi trả cho tiền điện thoại và tiền
Học sinh phải trả trước phí thuê nhà cho 2 tuần cộng với tiền đặt cọc tương đương với tiền phí thuê nhà cho 2
tuần.
Học sinh phải trả tiền phí giữ chổ nhà ở homestay cho khoảng thời gian học sinh không ở lại nhà homestay
trong kỳ nghỉ hè.
Nếu chủ nhà homestay muốn chấm dứt hợp đồng cung cấp nhà ở cho học sinh, chủ nhà phải thông báo cho học
sinh và nhà trường trước ít nhất là 2 tuần.
Nếu học sinh muốn dọn ra khỏi nhà homestay, học sinh phải thông báo cho chủ nhà và nhà trường trước ít nhất
là 2 tuần. Nếu các em thông báo trễ hơn thời gian này, các em sẽ không được hoàn trả lại tiền đặt cọc.
Các học sinh khác giới sẽ không được phép sống cùng trong một nhà homestay.
Học sinh phải ký tên vào Hợp Đồng Thỏa Thuận Thuê Nhà ngay khi các em bắt đầu nhập học. Bản hợp đồng
này có liệt kê các quy định và yêu cầu cũng như chi phí nhà homestay và cách thức thanh toán.
Học sinh phải có giấy đồng ý của phụ huynh và cung cấp các chi tiết thông tin liên lạc nếu các em muốn ở lại
qua đêm ở một nơi khác mà không phải là nhà homestay. (Vui lòng xem quy định khi vắng mặt ở nhà homestay
ở trang số 24 của quyển sách này).
Học sinh và phụ huynh phải bồi thường cho gia đình homestay nếu có bất cứ thiệt hại tài sản nào mà học sinh
gây ra trong khoảng thời gian ở nhà homestay.
Nếu có bất kỳ tranh chấp nào mà học sinh và gia đình nhà homestay không thể tự giải quyết, thì sẽ chuyển đến
nhà trường để giải quyết.
Nhà trường sẽ giám sát nhà ở homestay và sẽ đến viếng thăm hai lần trong năm.
Học sinh không thể tự ý thay đổi nhà ở homestay mà không có sự thỏa thuận & đồng ý của nhà trường.
Học sinh trên 18 tuổi được phép dọn ra khỏi nhà ở homestay nếu các em cung cấp giấy đồng ý của phụ huynh
và nơi ở của các em phải thuận lợi cho việc đi lại & học tập theo quy định của nhà trường.
HOẶC

Quy định tuyển sinh của Trường Trung Học St. Albans là tất cả các em học sinh quốc tế phải ở nhà homestay (bao
gồm cả các em trên 18 tuổi).
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Quy định bài tập về nhà
Làm bài tập về nhà thường xuyên là việc làm đáng kể góp phần vào quá trình học tập của các em và cho phụ huynh cơ hội
tham gia vào việc giáo dục con em của mình.
Làm bài tập về nhà thường xuyên hổ trợ việc phát triển thói quen học tập tốt cho các em học sinh. Một số loại bài tập về nhà
mà yêu cầu các em phải hoàn thành được liệt kê bên dưới.

Loại bài tập về nhà

Các hoạt động bao gồm

Các bài tập thực hành cho các em cơ hội áp dụng kiến
thức mới học, xem lại bài, ôn bài và củng cố các kỹ năng
mới học được.

•
•
•

Chuẩn bị bài tập về nhà

•
•
•
•

Hoàn thành các bài tập toán học
Rèn luyện chính tả
Thực hành từ hoặc cụm từ đã học của ngôn ngữ
khác, không phải môn Tiếng Anh
Đọc sách giải trí
Viết các bài tiểu luận theo nhiều dạng sáng tạo
Thực hành và chơi các nhạc cụ
Thực hành các kỹ năng giáo dục thể chất

•
•
•
•
•

Đọc tài liệu cơ bản
Đọc các bài thảo luận Tiếng Anh trên lớp
Tìm hiểu các đề tài cho bài làm trên lớp
Thu thập các bài báo
Ôn lại thông tin về đề tài hiện tại

Hướng dẫn bài tập về nhà
1.
2.
3.
4.

Tất cả các em nên ghi chép bài tập về nhà trong kế hoạch học tập của các em.
Các em học sinh sẽ được cho bài tập về nhà thường xuyên trong tất cả các môn học.
Các em phải hoàn thành bài tập về nhà và nộp đúng theo thời hạn quy định.
Phụ huynh/ người giám hộ nên kiểm tra và ký tên vào bản Kế Hoạch Học Tập của học sinh mỗi tuần.

Bên dưới là khung thời gian thích hợp cho các em làm bài tập về nhà theo mỗi cấp lớp:
Lớp

Khung thời gian mỗi đêm

Lớp 7 và 8

1 giờ đến 1.5 giờ mỗi đêm

Lớp 9 và 10

1.5 giờ đến 2 giờ mỗi đêm

Lớp 11

2.5 giờ đến 3 giờ mỗi đêm

Lớp 12

3 giờ đến 4 giờ mỗi đêm

Phụ huynh/ người giám hộ có thể liên lạc với nhân viên phụ trách cấp lớp của các em nếu các em có bất kỳ thắc mắc hoặc câu
hỏi nào liên quan đến bài tập về nhà.

Học nhóm sau giờ học
Học nhóm sau giờ học được mở vào mỗi thứ Ba hàng tuần từ 3:15 chiều đến 4:30 chiều tại thư viện trường và sẽ có giáo viên
và nhân viên hổ trợ. Các em sẽ được hướng dẫn làm bài tập, sử dụng các thiết bị máy vi tính & internet và đọc sách & báo, …
Phải có sự đồng ý của phụ huynh. Phụ huynh có thể lấy mẫu giấy đồng từ các văn phòng khoa của nhà trường.
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Quy định quản lý học sinh
Quyền và trách nhiệm của học sinh
Các quyền và trách nhiệm bên dưới theo Quy Định Quản Lý Học Sinh của Nhà Trường.
• Tất cả các em học sinh có quyền học tập
• Tất cả các em học sinh phải có quyền cảm thấy thoải mái & an toàn và có trách nhiệm cho sự thoải mái & an toàn
đối với người khác.
• Tất cả các em học sinh phải có sự cảm thông chia sẻ đối với người khác.

Tất cả các em học sinh có quyền học tập
Vì vậy các em học sinh nên:
• Học càng nhiều càng tốt;
• Làm tất cả các bài tập và giải thích rõ ràng;
• Nhận lời đóng góp thường xuyên về khả năng tiến bộ của mình;
• Trải nghiệm một chương trình có ý nghĩa và thích hợp, để nâng cao thử thách và đặt kỳ vọng cao hơn;
• Cư xử hòa nhã với người khác để học tập và làm việc hiệu quả; và
• Tận dụng các cơ hội học tập để đạt thành tích xuất sắc.

Tất cả các em học sinh phải có quyền cảm thấy thoải mái & an toàn và có trách nhiệm cho sự
thoải mái & an toàn đối với người khác
Vì vậy các em học sinh nên:
• Cảm thấy tinh thần và thể chất an toàn & thoải mái;
• Cư xử văn minh và công bằng ở mọi lúc mọi nơi;
• Nhận thức và làm theo sự kỳ vọng của nhà trường
• Đóng góp cho nhà trường thông qua việc tích cực tham gia vào các diễn đàng dành cho sinh viên, hoạt động lãnh
đạo và các vai trò đại diện.
• Khuyến khích người khác cư xử hợp lý và học tập chăm chỉ; và
• Tuân theo các yêu cầu hợp lý của nhân viên nhà trường.

Tất cả các em học sinh phải có sự cảm thông chia sẻ đối với người khác
Vì vậy các em học sinh nên:
• Cư xử và khuyến khích người khác cư xử công bằng và tôn trọng đối với tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà
trường;
• Tôn trọng người khác khi đưa ra bất kỳ quyết định nào;
• Tôn trọng và khuyến khích người khác tôn trọng tài sản cá nhân và tài sản nhà trường;
• Chấp nhận và khuyến khích người khác chấp nhận sự khác nhau về nền tảng, ý kiến và thái độ của người khác; và
• Khuyến khích cư xử hòa nhã trong cộng đồng nhà trường để mang lại thái độ học tập tích cực và niềm vui cho người
khác.
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Kỳ vọng của nhà Trường
Vì sự an toàn và niềm hạnh phúc cho tất cả các học sinh và nhân viên, Trường Trung Học St. Albans đã đưa ra một số kỳ
vọng nhằm quản lý và hướng dẫn học sinh.

Chuyên cần
Nhà trường kỳ vọng các em học sinh:
• Đến trường, tham gia đầy đủ các lớp học và đi học đúng giờ trừ khi các em có một lý do chính đáng;
• Ở trong lớp học, trừ khi các em được giáo viên cho phép ra khỏi lớp học; và
• Ở trong sân trường, trừ khi các em được nhân viên phụ trách cấp lớp cho phép rời khỏi.

Bên trong và ngoài nhà trường
Nhà trường kỳ vọng các em học sinh:
• Mặc đồng phục của trường theo đúng quy định về đồng phục của nhà trường; và
• Giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp trong lớp học và trường học.

Các hoạt động phù hợp
Nhà trường kỳ vọng các em học sinh:
• Chỉ mang những vật dụng, tài liệu và thiết bị phù hợp khi đến;
• Chỉ sử dụng máy nghe nhạc cá nhân bên ngoài lớp học;
• Để cặp sách trong ngăn tủ khóa trong suốt giờ học;
• Được phép mang theo một chai nước khi vào lớp học;
• Tắt và để điện thoại trong ngăn tủ khóa trong suốt giờ học. Các em chỉ được phép sử dụng đện thoại bên ngoài sân
trường; và
• Không được nhai kẹo gum trong trường.

Thái độ
Nhà trường kỳ vọng các em học sinh:
• Tôn trọng sự an toàn, tình cảm, thể chất của người khác và không được bắt nạt hay quấy rối người khác;
• Dùng từ ngữ phù hợp và tôn trọng người khác;
• Bảo quản và tôn trọng tài sản của người khác;
• Xếp hàng bên ngoài trước khi vào lớp và chờ giáo viên bước vào lớp.
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Main Road East
St Albans Victoria 3021
Telephone
Facsimile

(+613) 9366 2555
(+613) 9367 9361

st.albans.sc@edumail.vic.gov.au
www.stalbanssc.vic.edu.au
Melway Reference Map 26 B2

