TRƯỜNG TRUNG HỌC ST ALBANS
KÍNH MỜI QUÝ VỊ THAM DỰ

BUỔI TỐI TRAO ĐỔI
THÔNG TIN DÀNH CHO
PHỤ HUYNH
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TỐI
ƯU (LỚP TUYỂN)
Chương trình SEAL (Select Entry Accelerated Learning) của
trường Trung Học St Albans hỗ trợ cho các em học sinh có khả
năng học tập với tốc độ nhanh hơn và sâu hơn so với các bạn
cùng độ tuổi. Các em học sinh có tiềm năng sẽ được đào tạo
trong một môi trường học tập đầy thử thách với một chương
trình học nghiêm ngặt và đa dạng.
Hãy cho con em quý vị cơ hội tốt nhất để có được thành tích
học tập cao hơn. Nếu con em quý vị đã có thành tích học tập
cao, có năng khiếu trong học tập hoặc có tài năng, chương
trình sẽ tối ưu hóa tiềm năng học tập đó trên tất cả các lĩnh vực
trong chương trình giảng dạy.
Chương trình SEAL sẽ mang đến cho con em quý vị những trải
nghiệm học tập thú vị, tương xứng với tiềm năng của các em.
Lớp học của chương trình SEAL có yêu cầu rất cao, mang tính
gợi mở, với mục đích tạo cho các em phát huy khả năng học tập
ở mức cao hơn. Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp của Trường
là những người đã được đào tạo và huấn luyện đặc biệt về giáo
dục năng khiếu và tài năng. Chính họ sẽ theo dõi chặt chẽ sự
tiến bộ của con em quý vị, cũng như sẽ cung cấp cho các em
những bài học không nhàm chán, đẩy nhanh tốc độ học tập,
chiều sâu học tập, đồng thời sử dụng công nghệ kỹ thuật nhằm
giúp các em mở rộng kiến thức.
Nhân viên quản lý học tập và điều phối viên chương trình SEAL
là những người có trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ học
tập cũng như an sinh của mỗi học sinh và sẽ hỗ trợ con em quý
vị để đảm bảo mang đến một trải nghiệm học tập tích cực cho
các em.

THỨ BA NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2016
Bắt đầu lúc 6:00 tối, tại
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Main Road East, St Albans
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SẮP VÀO LỚP 7 THAM GIA BUỔI TỐI CUNG CẤP THÔNG TIN TẠI

Chương Trình SEAL của Trường Trung Học St Albans

TRƯỜNG TRUNG HỌC ST ALBANS.

là Chương Trình của Sở Giáo Dục ghi nhận

BUỔI TỐI SẼ GIÚP CÁC BẬC PHỤ HUYNH CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC....

Gặp gỡ Đội Ngũ Lãnh Đạo và Hiệu Trưởng Nhà Trường.
Thưởng thức phần trình bày của Hội Trưởng Hội Học Sinh và các
học sinh khác

những học sinh xuất sắc, có thành
tích học tập cao và đem đến cơ hội
giúp các em thăng tiến trong
học tập, nâng cao kỹ năng lãnh

Tìm hiểu toàn diện về các Chương Trình Chuyển Tiếp của Lớp 7

đạo và tài năng sáng tạo từ

Tìm hiểu về chương trình giảng dạy, Chương Trình SEAL và Chương
Trình Lấy Học Bổng của chúng tôi

Lớp 7 tới Lớp 12.

Thảo luận về nhu cầu giáo dục của con em quý vị
Tham quan trường
Thưởng thức buổi triễn lãm các tác phẩm của học sinh

Main Road East
St Albans Victoria 3021
Telephone

(+613) 9366 2555

Facsimile

(+613) 9367 9361

www.stalbanssc.vic.edu.au
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HIGH EXPECTATIONS — OUTSTANDING RESULTS

ENTRY AT YEAR 7 IN 2017

LỘ TRÌNH HỌC TẬP SEAL—
BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ TỪ
LỚP 7 TỚI LỚP 9
Chương trình SEAL có khả năng giúp các em học sinh hoàn
thành chương trình học từ lớp 7 tới lớp 10 trong ba năm. Trong
hai năm đầu tiên, học sinh của SEAL sẽ tham gia học:
Tiếng Anh, Nghiên Cứu Tích Hợp, Ngôn Ngữ Khác ngoài
Tiếng Anh (thường là tiếng Nhật Bản), Toán, Khoa Học, Giáo
Dục Sức Khỏe & Thể Chất, Âm Nhạc, Nghệ Thuật và Công
Nghệ Kỹ Thuật.
Trong năm thứ ba, học sinh tiếp tục học tập chương trình
giảng dạy cốt lõi bồi dưỡng và tăng tốc.

BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TỪ LỚP 10 TỚI LỚP 12
Trong ba năm cuối của bậc Trung Học, học sinh chương trình
SEAL sẽ được cung cấp nhiều lộ trình học tập tăng tốc bao
gồm:

Việc nhận học sinh vào Chương trình SEAL, ở tất cả các cấp lớp,
đều dựa vào nhiều nguồn thông tin khác nhau. Để đảm bảo các
em hợp đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình SEAL, khi đăng ký
các em cần phải:
•

Điền vào trang cuối của mẫu đăng ký sơ bộ hoặc đăng ký
trực tuyến;

•

làm bài kiểm tra trắc nghiệm về ngôn ngữ, toán học, kỹ năng
đọc và hiểu;

•

Một số học sinh sẽ tham dự cuộc phỏng vấn;

•

Cung cấp học bạ lớp 5 và kết quả bài kiểm tra NAPLAN;

•

Hoàn tất đầy đủ đơn tham gia dự thi;

•

Học sinh hãy nộp bài mẫu viết tay bằng tiếng Anh.

Ngày tham dự buổi thi trắc nghiệm cho các học sinh đăng ký
chương trình SEAL là ngày Thứ Bảy 16 tháng 4 năm 2016 với lệ
phí ghi danh là $75/học sinh.

ĐĂNG KÝ CHO CUỘC THI TRẮC
NGHIỆM

•

k ết hợp Chứng Chỉ Giáo Dục của Bang Victoria (VCE)
thời lượng ba năm với các khóa học giáo dục và đào tạo
nghề của Australia (VET); và

Phụ huynh có thể đăng ký và thanh toán trực tuyến như sau:

k ết hợp VCE thời lượng ba năm với các khóa học nâng
cao ở bậc đại học.

2. Nhấp chuột vào biểu tượng “Edutest” nằm trên trang chủ và
điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
NGOẠI KHÓA
Phát triển kỹ năng lãnh đạo, tài năng sáng tạo và thể thao cho
các em là một phần không thể thiếu của Chương Trình SEAL.
Học sinh trong Chương Trình SEAL sẽ được tham gia vào một
loạt các hoạt động và các chương trình trong đó bao gồm kịch
nghệ, nhiều môn thể thao và chương trình nhạc mà các em
học sinh Lớp 7 của SEAL được học về nhạc cụ.
Học sinh của SEAL cũng sẽ được tham gia vào các cuộc thi
có tầm cỡ quốc gia và các chương trình của cộng đồng.

Phụ Huynh Học Sinh hoặc Người Giám Hộ phải điền đầy đủ vào Hồ Sơ
Sơ Bộ này và gửi qua bưu điện, trực tiếp đến Hiệu trưởng theo địa chỉ:
SEAL Program Administration
St Albans Secondary College
Main Road East
St Albans VIC 3021

Tên Phụ Huynh/ Người Giám Hộ
Địa chỉ

Điện thoại liên hệ Nhà riêng

Công ty

Trường đang học hiện tại

1. Truy cập vào trang web của nhà trường tại: http://www.
stalbanssc.vic.edu.au

Cấp lớp
Tên Hiệu Trưởng của trường đang học

3. Bạn phải thanh toán bằng thẻ tín dụng khi đăng ký. Việc đăng
ký chỉ được hoàn thành khi bạn trả tiền.

Tên Giáo Viên Chủ Nhiệm
Phụ Huynh/ Người Giám Hộ cùng với học sinh đồng ý tham gia vào buổi phỏng vấn
tại Trường Trung Học St Albans và cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần
thiết trong quá trình ứng tuyển.

Kết quả của cuộc thi thử nghiệm sẽ được gửi đến cho bạn bằng
thư.
Để tham gia tour tham quan nhà trường, hoặc để biết thêm thông
tin về Chương Trình SEAL, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên
Chương Trình, cô Amy Lee theo địa chỉ email:
lee.amy.a@edumail.vic.gov.au hoặc truy cập
website: www.stalbanssc.vic.edu.au.

Hạn chót nộp hồ sơ: Thứ Sáu ngày 08 tháng 4 năm 2016

Họ và Tên Học Sinh

Để có thể dự buổi thi trắc nghiệm, học sinh phải đăng ký trực
tuyến. Hạn chót đăng ký vào ngày Thứ Năm 08 tháng 4 năm 2016.

h
 oàn thành Chứng Chỉ Giáo Dục của Bang Victoria
(VCE) trong vòng ba năm cùng với các học phần phụ trợ;

SEAL

Quý vị sẽ nhận được thông tin chi tiết hơn khi chúng tôi nhận được hồ
sơ sơ bộ này.
Nếu bạn sử dụng chương trình SEAL, bạn sẽ tự động được cứu xét học
bổng học tập xuất sắc (Dành cho học sinh giỏi).

THI TRẮC NGHIỆM

•

•

HỒ SƠ SƠ BỘ CHO
CHƯƠNG TRÌNH

TUYỂN CHỌN

✁

SEAL
PROGRAM

Vui lòng chọn ngày giờ quý vị mong muốn cho cuộc hẹn phỏng vấn.
Mọi ứng viên sẽ được tham gia phỏng vấn.
Hãy chọn một ngày trong tuần (trừ cuối tuần) mà quý
vị mong muốn tham gia phỏng vấn
Thời gian mà quý vị mong muốn
Nhà trường sẽ gửi thư thông báo về ngày giờ phỏng vấn tới tất cả các ứng viên

