TUYỂN CHỌN
Quyết định chấp nhận cho học sinh vào chương trình
SEAL, ở tất cả các cấp lớp, được dựa trên nhiều yếu tố.
Để đảm bảo con em của quý vị hội đủ điều kiện, khi nộp
đơn vào chương trình SEAL quý vị cần:
1.

Nộp đơn vào chương trình SEAL qua liên kết trên
trang web của trường trể nhất vào thứ Sáu ngày 5
tháng 4 năm 2019.

2.

Nộp đơn vào Edutest. Edutest sẽ khảo sát khả năng
lập luận ngôn ngữ, lập luận số học, đọc và trả lời câu
hỏi và toán học. Quý vị sẽ được hướng dẫn vào một
liên kết ở cuối đơn đăng ký chương trình SEAL. Chi
phí chỉ được chấp nhận qua thẻ tín dụng. Đăng ký
không có hiệu lực nếu không hoàn tất chi phí.

3.

Con em quý vị phải có mặt tại trường để dự thí
Edutest vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019.

Tất cả học sinh nộp đơn sẽ được thông báo kết quả đơn
đăng ký qua thư.
Để tham quan trường, hoặc để biết thêm thông tin về
chương trình SEAL, quý vị hãy liên lạc văn phòng của
trường qua điện thư (st.albans.sc@edumail.vic.gov.au)
hoặc truy cập vào trang web của trường tại
www.stalbanssc.vic.edu.au.
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SEAL
TUYỂN CHỌN HỌC SINH VÀO CHƯƠNG
TRÌNH TĂNG TỐC (SEAL) Ở LỚP 7 NĂM 2020
SEAL là một chương trình của Bộ Giáo Dục thích
hợp cho những học sinh xuất sắc và đạt thành tích
cao. Chương trình cung cấp cho các em cơ hội để
nâng cao học trình, kỹ năng lãnh đạo và sáng tạo từ
Lớp 7 đến hết Lớp 12.

Ngày hết hạn nộp đơn đăng ký là thứ Sáu, ngày 5 tháng
4 năm 2019.
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KỲ VỌNG CAO – KẾT QUẢ NỔI BẬT

HỌC TẬP TỐI ƯU
Chương trình SEAL của trường trung học St Albans nhằm
hỗ trợ các học sinh có khả năng học ở tốc độ nhanh và sâu
hơn so với các học sinh cùng độ tuổi. Chương trình cung
cấp cho các em xuất sắc một học trình nghiêm túc và đa
dạng trong một môi trường học tập thúc đẩy và thách thức.
Hãy giúp cho con em quý vị có cơ hội tốt nhất để đạt được
thành tích học tập cao hơn. Nếu con em của quý vị là học
sinh đạt thành tích cao và có năng khiếu, chương trình SEAL
sẽ khai thác tối đa tiềm năng học tập trong mọi lãnh vực.
Chương trình SEAL sẽ cung cấp cho con em quý vị trải
nghiệm học tập thú vị, tương đương với tiềm năng của các
em. Việc học tập tại lớp học SEAL đòi hỏi nhiều cố gắng,
nhằm khơi mở phát triển và giúp học sinh bộc lộ khả năng ở
cấp bậc cao hơn.
Đội ngũ giáo viên là các chuyên viên được đào tạo trong
lãnh vực giáo dục học sinh tài năng và năng khiếu. Họ sẽ
giám sát chặt chẽ sự tiến bộ của con em quý vị, đồng thời
cung cấp những bài tập mới mẻ và tăng tốc. Họ cũng sẽ
đảm bảo chiều sâu trong tiếp thu và sử dụng công nghệ vi
tính để nâng cao trải nghiệm học tập của con em quý vị.
Người Quản Lý Học Tập và Điều Phối Viên của chương
trình SEAL có trách nhiệm giám sát sự tiến bộ học tập và
nhu cầu sinh hoạt của mỗi học sinh. Họ sẽ hỗ trợ con em
của quý vị để đảm bảo một trải nghiệm học tập tích cực và
chặc chẻ.

HỌC BỔNG HỌC TẬP XUẤT SẮC
Xin vui lòng lưu ý rằng tất cả các học sinh nộp đơn vào
chương trình SEAL sẽ được xem xét để nhận ‘Học Bổng
Học Tập Xuất Sắc’.

CÁC LỘ TRÌNH HỌC TẬP SEAL –
TỪ LỚP 7 ĐẾN LỚP 9
Học sinh có thể hoàn thành chương trình SEAL của Lớp
7 – 10 trong ba năm. Trong suốt thời gian này, học sinh
của SEAL sẽ được học một chương trình bồi dưỡng bao
gồm các môn:
Tiếng Anh, Nghiên Cứu Tổng Hợp, Ngôn Ngữ
khác ngoài Tiếng Anh, Toán Học, Khoa Học, Giáo
Dục Thể Chất & Sức Khỏe, Âm Nhạc, Mỹ Thuật
và Công Nghệ.

TỪ LỚP 10 ĐẾN LỚP 12
Trong các năm ở cấp III, học sinh của SEAL được cung
cấp một loạt các lộ trình học tập tăng tốc có thể bao gồm:
• hoàn thành Chứng Chỉ Giáo Dục Bang Victoria (VCE)
qua ba năm học với các học phần bổ sung;
• hoàn thành VCE ba năm với các khóa giáo dục và đạo
tạo nghề (VET); và
• kết hợp VCE ba năm với các khóa học nâng cao của
đại học.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔ SUNG
Phát triển khả năng lãnh đạo, tài năng sáng tạo và thể
thao của mỗi học sinh là một phần không thể tách rời của
chương trình SEAL. Học sinh trong chương trình SEAL
sẽ được tham gia những hoạt động và chương trình gồm
có: âm nhạc của trường, thể thao và chương trình nhạc
cụ. Học sinh của chương trình SEAL sẽ được học một
nhạc cụ bắt đầu từ Lớp 7.
Học sinh của chương trình SEAL cũng sẽ tham gia các kỳ thi
môn học quốc gia và các chương trình gắn kết cộng đồng.
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