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NGÔI TRƯỜNG

Fairhills là trường trung học của Chính 
phủ Úc nằm ở vùng Knoxfield xinh đẹp 
tại chân núi Dandenong. Toạ lạc tại 
vùng ngoại ô phía Đông Melbourne, 
Knoxfield chỉ cách trung tâm thành phố 
sôi động 25km. Vùng ngoại ô được phục 
vụ bởi mạng lưới xe buýt và xe lửa tiện 
lợi. Du khách từ thành phố Melbourne 
có thể đi xe lửa đến trường trong vòng 
chưa đầy 45 phút. Trường còn nằm gần 
Trung tâm thương mại Westfield Knox 
City đa dạng cả về mua sắm cũng như 
ẩm thực thế giới.

TRƯỜNG TRUNG HỌC FAIRHILLS  
- NỀN GIÁO DỤC DỰA TRÊN GIÁ TRỊ

Trường Trung Học Fairhills mang đến một nền giáo dục dựa trên giá trị. 
Cộng đồng nhà trường của chúng tôi dựa trên năm giá trị cốt lõi, vì 
chúng tôi tin rằng những học sinh có được những giá trị này sẽ phát huy 
đầy đủ tiềm năng của họ.

Các giá trị này bao gồm:

TÔN TRỌNG 

KIÊN TRÌ 

NHẬN THỨC 

CHÍNH TRỰC 

TRÁCH NHIỆM 

Thể hiện sự quan tâm lo lắng cho người và tài sản. 
Bồi dưỡng phát triển niềm tự hào, lòng tự trọng và 
bản sắc cá nhân.

Xem mỗi thử thách như một cơ hội để đi đến thành 
công.

Nhận thức sự đa dạng và sự khác biệt cá nhân bằng 
cách thể hiện sự hiểu biết và chấp nhận.

Trung thực, chân thành, thành thật, đáng tin cậy và 
hỗ trợ các giá trị của nhà trường.

Nhất quán trong lời nói và hành động khi đóng góp 
vào kỳ vọng của xã hội.

ĐƯỢC CẤU TRÚC 
CHO THÀNH CÔNG
Fairhills High School được cấu trúc để hỗ trợ tốt nhất cho 
học sinh và tạo điều kiện để các em được giáo dục thành 
công. Tất cả học sinh đều được chăm sóc tận tình của Nhóm 
Gia Sư, hướng dẫn các em ít nhất một môn học. Với một đội 
ngũ giáo viên tận tâm và chương trình hỗ trợ đồng đẳng, tất 
cả học sinh của chúng tôi có thể nhanh chóng phát triển mối 
quan hệ tốt đẹp với đội ngũ giảng viên và bạn học của mình.
Cấu trúc này được hỗ trợ bởi một đội ngũ chuyên viên hỗ trợ 
bao gồm một Điều phối viên Phúc lợi Học sinh, một Điều 
phối viên Cấp lớp, một Nhân viên Xã hội, một Chuyên gia 
tâm lý và một Quản lý Trường học. 

Những phản hồi từ phụ huynh và học sinh của chúng tôi đã 
nhấn mạnh sự mong đợi của họ về Trung Học Fairhills bao 
gồm:

• Việc học tập và giảng dạy được cá nhân hóa và hiệu quả

• Một môi trường học tập an toàn, hỗ trợ lẫn nhau và kích
thích học tập

• Các mối quan hệ thân thiện, tôn trọng và hữu ích

• Đa dạng trong lựa chọn môn học cũng như các hoạt động
ngoại khoá

• Các quy định kỷ luật và an sinh hiệu quả

• Cơ sở vật chất hấp dẫn và được bảo trì tốt

Tại Fairhills, chúng tôi coi trọng và tự hào về những thành 
tựu của chúng tôi trong cả sáu lĩnh vực này.

NỀN GIÁO DỤC TOÀN CẦU
Trong nhiều năm qua, Trường Trung học Fairhills đã đi 
đầu trong việc nhận ra giá trị của việc học sinh của 
Chúng tôi được kết nối với những cơ hội tuyệt vời 
thông qua mối quan hệ với các trường học ở nước 
ngoài và cộng đồng toàn cầu. Vì lý do này, Fairhills 
thành lập hệ thống trường học kết nghĩa tại:

• Trùng Khánh, Trung Quốc.

• Ludwigshafen, Đức

• Fukuyama Hiroshima, Nhật Bản

Nhà trường cung cấp các chuyến đi trao đổi thường 
xuyên đến Nhật Bản và Đức cùng cơ hội học tập ở nước 
ngoài với chi phí thấp (ngắn hạn và dài hạn) cho bất kỳ 
hệ thống trường học kết nghĩa của trường. Học sinh 
được khuyến khích tham gia hàng năm và các chuyến đi 
được tổ chức hai năm một lần đến Hoa Kỳ và các nước 
Đông Nam Á.

Nhằm hỗ trợ cho chương trình hệ thống trường học kết 
nghĩa, Fairhills tạo cơ hội cho học sinh học hai ngôn ngữ, 
tiếng Nhật và tiếng Đức, từ Lớp 7 đến Lớp 12. Ngôn ngữ là 
môn học chính trong năm 10. Học sinh được khuyến khích 
tiếp tục học một ngôn ngữ trong Lớp 11 và 12 để có đủ điều 
kiện cho kỳ thi Tú tài VCE, một chương trình được thiết kế để 
khuyến khích các em học thêm nhiều ngôn ngữ và toán học 
nâng cao hơn trong các lớp cuối cấp của mình.

Sự đa dạng văn hóa của Trường càng được tăng cường qua sự 
chấp thuận của Bộ Giáo Dục cho tiếp nhận học sinh quốc tế từ 
nhiều quốc gia khác nhau bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Châu 
Âu, Nam Mỹ, Hoa Kỳ và Việt Nam. Học sinh quốc tế của trường 
hiện đang phát triển mạnh gồm 21 học sinh đến từ Trung Quốc, 
Anh, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Nhật Bản và 
Đức. Những học sinh này sẽ làm phong phú thêm cuộc sống 
của học sinh bản địa bằng việc giới thiệu về văn hóa, tín 
ngưỡng, truyền thống, ngôn ngữ và ẩm thực từ khắp nơi trên 
thế giới đồng thời cùng trao đổi văn hoá với nhau.
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SỰ QUAN TÂM CHĂM SÓC 
DÀNH CHO DU HỌC SINH

Nhà trường tuân thủ theo các quy trình đăng ký nhập 
học nghiêm ngặt dành cho tất cả học sinh quốc tế và 
cũng đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi được chăm 
sóc phù hợp v֧i tַng c§ nh©n m֣i em.

TRẢI NGHIỆM SỐNG CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ
Sống ở gia đình người bản xứ (Homestay) là một phần 
quan  ǘǊԇƴƎ ǾŁ Ŏƽ Ǝƛł ǘǊԆ Ŏŀƻ ǘǊƻƴƎ ŎǳԍŎ ǎԉƴƎ ԑ ¨Ŏ Śԉƛ  Ǿԏƛ 
Řǳ ƘԇŎ ǎƛƴƘ ǾƜ ŎłŎ Ǝƛŀ ŚƜƴƘ IƻƳŜǎǘŀȅ ƳŀƴƎ ŚԀƴ ŎƘƻ ŎłŎ 
ŜƳ ǇƘƻƴƎ ŎłŎƘ ǎԉƴƎ ¨Ŏ ŚƝŎƘ ǘƘ֔ŎΦ 

/łŎ Ǝƛŀ ŚƜƴƘ IƻƳŜǎǘŀȅ Śń ǉǳŜƴ ǘƘǳԍŎ Ǿԏƛ Řǳ ƘԇŎ ǎƛƴƘ ǘ֑ 
ŎłŎ ƴԁƴ ǾŇƴ Ƙƽŀ ǾŁ Śŀ ŘӱƴƎ ǎӸŎ ǘԍŎΦ Iԇ ȄŜƳ ŎłŎ ŜƳ ƴƘԜ 
ǘƘŁƴƘ Ǿƛşƴ ǉǳŀƴ ǘǊԇƴƎ ǘǊƻƴƎ Ǝƛŀ ŚƜƴƘΦ 5ƻ ŚƽΣ Ƙԇ ƪƘƾƴƎ 
ŎƘԅ ŎƘŇƳ ǎƽŎ ŎƘǳ Śłƻ ŎƘƻ Řǳ ƘԇŎ ǎƛƴƘ ŎƼƴ ǘƘԜԐƴƎ Ȅǳȅşƴ 
Řǳȅ ǘǊƜ ƭƛşƴ ƭӱŎ Ǿԏƛ ǇƘԚ ƘǳȅƴƘ Ŏԛŀ ŎłŎ ŜƳΦ

Dƛŀ ŚƜƴƘ IƻƳŜǎǘŀȅ ŚԜԓŎ ƭ֔ŀ ŎƘԇƴ Ŏӵƴ ǘƘӷƴ ǘ֑ ǘǊԜԐƴƎ 
ƘԇŎ ǾŁ ŎԍƴƎ ŚԊƴƎ ŚԆŀ ǇƘԜԎƴƎΣ ŎłŎ ǘƘŁƴƘ Ǿƛşƴ ǘǊƻƴƎ Ǝƛŀ 
ŚƜƴƘ Śԁǳ ǘǊşƴ му ǘǳԋƛΣ ǾŁ ǇƘӲƛ ǘǊӲƛ ǉǳŀ Ƴԍǘ ŎǳԍŎ ƪƛԂƳ ǘǊŀ 
ǘƘŜƻ ƭǳӷǘ ŚԂ ŚӲƳ ōӲƻ ŀƴ ǎƛƴƘ ǾŁ ŀƴ ǘƻŁƴ ŎƘƻ ƘԇŎ ǎƛƴƘ 
ǉǳԉŎ ǘԀΦ

HỖ TRỢ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
Trường Trung Học Fairhills có đội ngũ nhân viên được đào tạo 
bài bản và có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ học sinh quốc tế, 
bao gồm Phó Hiệu Trưởng, một Điều phối viên Học sinh Quốc 
tế toàn thời gian, cũng như gia sư về ngôn ngữ và nhân viên 
văn phòng hỗ trợ hành chính. Các nhân viên thông thạo các 
thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng 
Đông, tiếng Nhật và tiếng Đức.

Điều phối viên Học sinh Quốc tế có kinh nghiệm trong hỗ trợ 
học sinh và các dịch vụ hỗ trợ du học sinh bao gồm:
• Gặp gỡ và chào đón tại sân bay Melbourne và hỗ trợ định 
hướng trong khuôn viên trường.

• Hỗ trợ Homestay cho học sinh và thường xuyên ƪԀǘ ƴԉƛ liên
lạc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.

• Liên tục giám sát tiến độ học tập của học sinh và hỗ trợ kịp
thời, phụ huynh luôn được khuyến khích liên lạc với Điều phối
viên Học sinh Quốc tế về bất kỳ chủ đề nào mà họ muốn thảo
luận trong giờ hành chính. Bản báo cáo tiến độ ƘԇŎ ǘӷǇ bao
gồm bản được dịch và bản tiếng Anh sẽ được gửi đến phụ
huynh hai lần một năm. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể truy
cập thông tin học sinh trực tuyến thông qua Cổng thông tin
COMPASS.

• Hỗ trợ cả về sức khỏe lẫn tinh thần thông qua cả hai Điều
phối viên Học sinh Quốc tế và Điều phối viên Phúc lợi Học
sinh. Các Điều phối viên làm việc chặt chẽ với Đội ngũ chuyên
viên để đảm bảo liên tục hỗ trợ về sức khỏe và tinh thần cho
du học sinh. Nhóm này bao gồm một Điều phối viên Phúc lợi
Học sinh, Phó Hiệu trưởng, Nhân viên Hướng dẫn, Nhân viên
Xã hội và Chuyên gia tâm lý. Nếu có điều gì phát sinh, Điều
phối viên Học sinh Quốc tế sẽ báo cáo cho phụ huynh.

• Bất cứ lúc nào, học sinh nên ƭiên lạc với Điều phối viên Học
sinh Quốc tế và Phó Hiệu trưởng ƪƘƛ xảy ra bất kỳ sự cố nào.

CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ TIẾNG ANH (EAL)
Học một ngôn ngữ mới là một trong những lợi ích đáng giá 
nhất của Chương trình Học sinh Quốc tế, chính vì vậy mà 
Trường Trung học Fairhills cung cấp Chương trình hỗ trợ tiếng 
Anh như Ngôn ngữ Thứ hai (EAL) xuất sắc và mở rộng cho tất 
cả các học sinh quốc tế ở mọi cấp độ.

Trung tâm Tài nguyên Học tập của trường ƳŀƴƎ ŚԀƴ cho 
du học sinh quốc tế một môi trường hỗ trợ tốt với nguồn 
lực xuất sắc và đội ngũ nhân viên chu đáo, tận tâm. Bổ Trợ 
Tiếng Anh (EAL) được tích hợp một cách bài bản vào các 
môn học chủ đạo nhằm tập trung vào việc nâng cao hiệu 
quả của họ bằng tiếng Anh. Nhà trường đảm bảo rằng học 
sinh EAL được chuẩn bị phù hợp để vào ŎłŎ trường đại học 
danh tiếng của Melbourne.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHONG PHÚ
 Trường Trung Học Fairhills cung cấp đa dạng các môn học như Toán, Khoa học, Công nghệ, Kinh doanh, Nhân văn, Ngôn 
ngữ và Nghệ thuật. Học sinh tại Fairhills hoàn thành Chứng chỉ Giáo dục Victoria (VCE) được quốc tế công nhận, có thể bao 
gồm nhiều lựa chọn liên quan đến nghề nghiệp:
• Các khóa học Hướng nghiệp về Giáo dục và Đào tạo (VET)

được nghiên cứu tại các cơ sở ngoài khuôn viên trường. Có
một loạt các khóa học mà học sinh có thể chọn để học bao
gồm Đa phương tiện (Multimedia) và Robotics.

• Học tập tại nơi làm việc (SWL)

• Các Khóa học Tăng cường Đại học (UES) trong khi vẫn còn học
ở trường.
Ngoài cam kết mạnh mẽ về việc xuất sắc trong các lĩnh vực
học tập, học sinh còn được khuyến khích tham gia vào các
hoạt động thể thao, giáo dục ngoài trời, văn hóa và giải trí.
Thể Thao và Giáo Dục Thể Chất là những môn học chính trong
Lớp 7–10 giúp học sinh có cơ hội phát triển các mối quan hệ
bình đẳng, lòng tự trọng, tinh thần đồng đội, tinh thần học
đường và sự đoàn kết. 
Fairhills còn tham gia nhiều môn thể thao và thường xuyên
đạt được những kết quả xuất sắc ở cấp vùng, khu vực, tiểu
bang và quốc gia. Trường của chúng tôi đã giành được giải
thưởng Tiểu bang và Quốc gia về Bóng chày, Bóng chuyền,
Tae Kwon Do, Điền kinh, Bóng đá nữ và Bóng bầu dục nữ.
Trong quá khứ, Fairhills đã được đề cử là trường Giáo dục
Thể chất và Thể thao hàng đầu trong khu vực.

Các môn thể thao mùa hè bao gồm Cricket, Bóng chuyền, Quần 
vợt, Bóng mềm, Bóng chày và Thể chất.

Thể thao mùa đông thì bao gồm Bóng bầu dục, Bóng đá, Bóng 
lưới, .ƽƴƎ ǊԋΣ YƘǵŎ Ŏƾƴ ŎӴǳΣ .ƽƴƎ ōŁƴΣ 7ƛԁƴ ƪƛƴƘΣ .ƽƴƎ Śł ǘǊƻƴƎ 
ƴƘŁΦ

¢ǊԜԐƴƎ ŎǷƴƎ Ŏƽ ŎƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ Dƛłƻ ŘԚŎ ƴƎƻŁƛ ǘǊԐƛ ƴԋƛ ōӷǘ ƴƘԜ 
ǘƘŀƳ Ǝƛŀ ŎłŎ ŎƘǳȅԀƴ Śƛ Řǳ ƭԆŎƘ ōӹƴƎ ȄŜ ŚӱǇΣ ŎƘŝƻ ǘƘǳȅԁƴ ƪŀȅŀƪΣ 
ƭԜԏǘ ǎƽƴƎΣ ǘƘłƳ ƘƛԂƳ ƘŀƴƎ ŚԍƴƎΣ ƭŜƻ ƴǵƛ ŚłΣ Ŏԝǳ Ƙԍ ǾŁ ƭԜԏǘ ƎƛƽΦ

CŀƛǊƘƛƭƭǎ ƳŀƴƎ ŚԀƴ ŎƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ ƴƘӱŎ ŎԚ ŃƳ ƴƘӱŎ Ƴԑ ǊԍƴƎΣ 
ǘǊƜƴƘ Řƛԃƴ ǘӱƛ ōǳԋƛ ōƛԂǳ Řƛԃƴ [ƛşƴ Ƙƻŀƴ bƎƘԄ ǘƘǳӷǘ ǾŁ Ƴԍǘ Ǿԑ 
ƴƘӱŎ ƪԆŎƘ ǘǊԜԐƴƎ ƘԇŎ ƳԌƛ ƴŇƳΦ 7ԊƴƎ ǘƘԐƛΣ ƘԇŎ ǎƛƴƘ ǘӱƛ CŀƛǊƘƛƭƭǎ 
ŎƼƴ ŚԜԓŎ Ŏƽ ŎԎ Ƙԍƛ ǘƘŀƳ Ǝƛŀ ŎłŎ ŎǳԍŎ ǘƘƛ ƪƘƛşǳ ǾǷ ƪƘǳ Ǿ֔ŎΣ ƘłǘΣ 
ǘǊŀƴƘ ƭǳӷƴ ǾŁ ŎԐ ǾǳŀΦ

7Ԃ ƘԌ ǘǊԓ ƴƘǳ ŎӴǳ ƘԇŎ ǘӷǇ Ŏԛŀ ǘ֑ƴƎ ƘԇŎ ǎƛƴƘΣ CŀƛǊƘƛƭƭǎ ŎƼƴ ǘԋ 
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HỌC TẬP TĂNG TỐC
Những học sinh năng khiếu có thể tham gia chương trình 
tăng tốc và hoàn tất chương trình học Lớp 7, 8 và 9 trong 
hai năm. Sau đó, những học sinh này sẽ được xếp vào 
Trung học Phổ thông để hoàn thành một năm chuẩn bị 
cho VCE lớp 10 bình thường trước khi bắt đầu lớp VCE ba 
năm nâng cao. Chương trình này cho phép học sinh học 
nhiều môn học VCE, tham gia vào các lựa chọn phát triển 
nghề nghiệp  và các Nghiên cứu Tăng cường Đại học cũng 
như thu thập điểm  Trung bình ATAR cao hơn

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CHỌN ĐẦU VÀO 
CHO HỌC TẬP TĂNG TỐC (SEAL)

Chương trình SEAL là một chương trình toàn 
tiểu bang, tạo điều kiện cho sinh viên năng khiếu
và tài năng để tăng tốc và nâng cao việc học của
mình. Các em sẽ được tham gia một kỳ thi tuyển 
sinh, tài liệu tham khảo được cung cấp từ trường
của mình và tham gia vào một cuộc phỏng vấn 
nhóm. Nếu thành công, các em sẽ được tham gia một 
chương trình học có nhịp độ nhanh hơn, có chiều sâu hơn 
và khuyến khích việc nghiên cứu các khái niệm trừu tượng 
hơn. Fairhills là trường duy nhất được công nhận SEAL tại 
vùng Knox.



CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN
HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN
Trong Hệ thống các trường học ở Knox, Fairhills đảm nhận chuyên về Học viện 
Nghệ thuật Trình diễn. Trong hơn một thập kỷ, Fairhills liên tục biểu diễn  ở cấp 
độ cao nhất tại  Rock Eisteddfod và giành được hạng nhất năm lần. Nhà trường 
cam kết tổ chức sản xuất âm nhạc định kỳ hàng năm cho các thành viên trong 
cộng đồng địa phương.

Ngay từ năm lớp 7, học sinh được giới thiệu về Nhà hát, Kịch nghệ, Khiêu vũ và 
Âm nhạc và các em có thể tiếp tục các khóa học này đến Lớp 12.

Fairhills có một chương trình âm nhạc đa dạng bao gồm nhiều thể loại nhạc khác 
nhau, nhiều trong số đó được trình diễn ra bên ngoài. Mỗi năm, Fairhills trình diễn 
tại rất nhiều buổi biểu diễn, bao gồm các buổi hòa nhạc học kỳ, thăm các trường 
tiểu học, biểu diễn lễ hội nghệ thuật, biểu diễn kịch nghệ độc tấu và DanceFair 
(cuộc thi khiêu vũ giữa các trường) để khuyến khích học sinh tham gia và phát 
triển tài năng biểu diễn của họ.

Trong Học viện Nghệ thuật Biểu diễn, Trường mang đến rất nhiều cơ hội cho học 
sinh khám phá và nâng cao tình yêu của họ với Nghệ thuật Trình diễn. Với sự tập trung vào khiêu vũ, nghiên cứu sân khấu 
và âm nhạc, học sinh có nhiều cơ hội để tham gia vào chương trình giảng dạy của chúng tôi và các hoạt động dựa trên 
chương trình mở rộng. Giáo viên của chúng tôi là những chuyên gia trong ngành, đều có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 
của mình.

HỌC VIỆN BÓNG RỔ 
Trường Trung Học Fairhills tạo điều kiện cho những học sinh mong muốn theo 
đuổi sự nghiệp thể thao tham gia Học viện Bóng rổ vào đầu năm Lớp 7. Học viện 
Bóng rổ được kết hợp với chương trình học Lớp 7 bình thường cùng với hai 
buổi đào tạo mỗi tuần để phát triển kỹ năng trong bóng rổ.

Học viện Bóng rổ nằm trong khuôn viên sân vận động hiện đại của Trường được 
phát triển cùng với Hiệp hội Bóng rổ Knox. Liên kết trường học và cộng đồng này 
mang đến  cho học sinh cơ hội duy nhất để kết hợp các nghiên cứu học thuật với 
đào tạo thể thao chuyên ngành và phát triển kỹ năng dưới sự chỉ đạo của một đội 
ngũ giáo viên và huấn luyện viên xuất sắc.

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT VÀ TOÁN 
HỌC (STEM)
Fairhills có một chương trình khoa học, công nghệ và toán học phong phú, nơi 
mà tất cả học sinh đều tích cực tham gia. Trường có một chuyên gia đến từ Học 
viện Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) trong Hệ thống Trường 
học Knox. Qua nhiều năm, mục tiêu của chúng tôi là phát triển phương pháp 
tích hợp việc dạy và học khoa học với nhau trong bối cảnh công nghệ.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các môn học và hoạt động thú vị được thiết kế riêng 
biệt để hỗ trợ và nâng cao STEM trong chương trình giảng dạy quốc gia và Victoria 
thông qua nghiên cứu, ứng dụng thực tế và thí nghiệm.

STEM là con đường của tương lai và mang đến những kiến thức thực tiễn, các hoạt động thực hành và những lựa chọn 
chương trình giảng dạy tập trung vào nghề nghiệp bao gồm công nghệ nano, y học, vật liệu, hệ thống, bền vững môi 
trường, điện tử, khí  hậu và thông tin và truyền thông công nghệ (ICT). 

Fairhills chia sẻ với các trường trung học khác ở Knox Khu Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật hiện đại trị giá 11 triệu đô-la, vốn 
cũng là khuôn viên thứ hai của Đại học Swinburne ở Wantirna. Học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 12 đến cơ sở này để thực hiện 
các chương trình chuyên môn sử dụng phương tiện và trang thiết bị không thường có sẵn trong trường học. Học sinh 
được trải nghiệm các công nghệ tiên tiến như Robotics, thiết kế 3D và in ấn, trải nghiệm thực tế ảo và các thiết bị mới 
nhất trong phòng thí nghiệm.

NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Các giáo viên tại Fairhills nhận thức rằng tất cả học sinh đều khác biệt và đòi hỏi hướng đi học tập và nghề nghiệp được thiết kế riêng, 
bao gồm các lựa chọn học tập của VET và VCAL. Chúng tôi có người Quản  lý Nghề nghiệp đầy kinh nghiệm,  sẵn sàng giúp học sinh 
quốc tế và bản địa đạt được kết quả tốt nhất cho con đường học tập và nghề nghiệp của mình. 

Việc định hướng được bắt đầu từ năm thứ 10 vì đây được 
xem là năm chuẩn bị trước khi học sinh bắt đầu Chứng chỉ 
Giáo dục Victoria (VCE). Học sinh được lựa chọn môn học 
mỗi học kỳ từ rất nhiều các môn tự chọn và các em cũng 
được giới thiệu về khái niệm nghề nghiệp.

Các em cũng được giúp đỡ phác thảo và phát triển hướng đi học 
tập và nghề nghiệp cho riêng mình. Thông qua nghiên cứu và tự 
đánh giá, các em sẽ hoàn thiện bản thảo hướng nghiệp của mình 
đề trở thành bản chi tiết Kế hoạch Hướng nghiệp Cá nhân (MIPS) 
cho Lớp 11 và 12 và sau đó.

Học sinh Lớp 11 và 12 sẽ chọn và theo học các môn dựa trên Kế Hoạch Hướng Nghiệp Cá nhân của mình. Các em đều được tiếp cận phát 
triển nghề nghiệp với ba hướng đi lớn:

1. Học tập tại nơi làm việc chuyên nghiệp (PWL)
Lựa chọn học tập VCE này thích hợp với học sinh có kế
hoạch theo học đại học, bao gồm cả những cơ hội công
việc phù hợp với con đường sự nghiệp của các em. Học
sinh sẽ được phát triển Bảy Năng lực Làm việc chung của
Chính phủ (hữu dụng với bất kỳ nghề nghiệp nào), hoàn
thành môn VCE Công nghiệp & Doanh nghiệp và có được
kinh nghiệm quý báu với nghề nghiệp mong muốn.

2. Giáo dục và Đào tạo nghề (VET)
Học sinh có dự định theo học nghề (TAFE) có thể hoàn tất
Chứng chỉ II (với tín chỉ VCE) tại một trong 30 khóa học
TAFE bất kỳ. Các khóa học VET này được công nhận hoàn
toàn như một phần của VCE.

3. Chứng chỉ Học tập Ứng dụng Victoria (VCAL)
Đây là một chương trình kéo dài hai năm, với cơ hội đạt được
chứng chỉ vào cuối mỗi năm. Học sinh được học một khóa đào
tạo giáo dục nghề nghiệp tự chọn, được xếp một số vị trí công
việc và bốn môn VCAL cốt lõi.

Cách tiếp cận theo hướng cá nhân hoá này nhằm mục đích phát
triển con đường sự nghiệp đã được chứng minh rằng là công cụ
rất thành công để giúp học sinh tìm ra được phương hướng cho
bản thân.



Melbourne
Australia

MELBOURNE – THÀNH PHỐ CŨNG LÀ NGÔI NHÀ

Melbourne là một trong những  thành phố lớn nhất nước Úc 
với dân số khoảng 5 triệu người. Trong 7 năm qua, Melbourne 
được bình chọn là thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Melbourne nổi tiếng là kinh đô thể thao của nước Úc.

Các sự kiện thể thao ở Melbourne nổi tiếng thế giới, bao gồm 
giải Quần vợt Mở rộng Úc, giải Đua xe F1 và giải Đua ngựa Úc 
(Melbourne Cup).

Melbourne là nơi quy tụ nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, 
bảo tàng, công viên quốc gia, trung tâm thương mại, nhà hát và 
các nhà hàng đẳng cấp thế giới. Không chỉ vậy, Melbourne còn 
được coi là thủ đô văn hóa, ẩm thực và thời trang của nước Úc.

TIỂU BANG DÀNH CHO GIÁO DỤC

Melbourne là nơi quy tụ nhiều cơ sở đào tạo chất lượng cao bao gồm 
Đại học Công giáo Úc, Đại học Deakin, Đại học Liên bang, Đại học La 
Trobe, Đại học Melbourne, Đại học Monash, Viện Công nghệ Hoàng 
gia Melbourne (Đại học RMIT), Đại học Công nghệ Swinburne và Đại 
học Victoria.

Mỗi trường đại học nổi tiếng với chuyên môn riêng trong các lĩnh vực 
học thuật khác nhau. Ngoài ra, hầu hết các trường đại học đều có các 
chương trình trao đổi với các trường đại học nổi tiếng thế giới khác.

Vì vậy, học tập tại Melbourne chắc chắn sẽ là một trải nghiệm giáo 
dục tuyệt vời ở Úc và là một bước đệm quan trọng để bước vào cộng 
đồng toàn cầu.

GHI DANH
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ phận Giáo dục Quốc 
Tế (IED) của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo:
Bộ phận Giáo dục Quốc Tế
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
41 St Andrews Place, East Melbourne VIC 3002 AUSTRALIA 
Điện thoại: +61 3 9637 2990
Email: international@edumail.vic.gov.au 
Website: www.study.vic.gov.au
Mã Cơ Sở Giáo Dục CRICOS: 00861K

Edmund Chow
Điều phối viên Chương trình 
Học sinh Quốc tế
ĐTDĐ: +61 490 778 626 
Wechat: X61420464778X

Trường Trung học FAIRHILLS 
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