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Cover photograph:
"Welcome to Adelaide!" Riku and Natsu (Japan),
Chuyue (China) and Alexandra (Germany) at the 2017
International Student Awards, Government House, Adelaide.

Chào Mừng Các Bạn Đến Với StudyAdelaide
Là phụ huynh, tôi biết rằng việc đưa ra những quyết định liên quan đến
giáo dục của con em chúng ta là việc khá khó khăn. Chúng ta đều muốn
con em chúng ta thụ hưởng một nền giáo dục ưu việt trong một môi trường
an toàn và chăm sóc chu đáo. Chúng ta muốn con em mình được rèn luyện
trong thử thách, học cách sống độc lập, và phát triển mạnh mẽ khi các em
đang từng bước tiến gần đến tuổi trưởng thành. Và chúng ta muốn các em
nắm chắc cơ hội thành công trong sự nghiệp tương lai.
Chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con em của chúng
ta. Và Adelaide có thể mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất đó.
Adelaide là thành phố học tập hàng đầu
của Úc. Thành phố chúng tôi là nơi tập
trung của các trường học và học viện đào
tạo hàng đầu, trong đó phải kể đến các
trường đại học xếp thứ hạng cao trong
bảng xếp hạng thế giới. Đây là thành
phố của các nhà tư duy và sáng tạo.
Ở Adelaide, con của bạn sẽ thụ hưởng
được một nền giáo dục hướng con bạn
đến con đường thành công trong tương lai.
Thành phố của chúng tôi an toàn, giá
cả phải chăng, đa văn hóa và sôi động.
Khi con bạn theo học tại các trường ở
Adelaide, cộng đồng nhà trường sẽ chào
đón các em với vòng tay rộng mở. Ký túc
xá hoặc ở với gia đình bản xứ, nơi các em
ở sẽ trở thành ngôi nhà thân thương của
các em khi xa nhà. Ở đây, các em được
động viên, khích lệ để đạt được những
thành công trong học tập, cũng như phát
triển trở thành một thiếu niên, thanh niên
đầy tài năng và tự tin. Các em sẽ học cách
suy nghĩ độc lập, thực hành các kỹ năng
tiếng Anh của mình và trải nghiệm nhiều
nền văn hóa mới với sự hỗ trợ và chăm sóc
của bạn bè và gia đình.
Adelaide mang đến cho con bạn một nền
giáo dục chất lượng cao tại một trong
những thành phố đáng sống nhất trên thế
giới. Tôi hy vọng chào đón con bạn đến
với thành phố của chúng tôi, thành phố
Adelaide. Tôi biết các em sẽ thích thành
phố này.

Karyn Kent
Giám đốc điều hành
StudyAdelaide
Karyn with her son Sam
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Adelaide, Nam Úc

‘So với các thành phố lớn ở Úc, tôi
nghĩ Adelaide là nơi tốt nhất để học
tập. Adelaide có mọi thứ chúng ta
cần, với rất ít phiền nhiễu và ùn tắc
giao thông. Tôi rất vui vì tôi đã đến
Adelaide để học tập.’
Edith, Indonesia
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Một nền giáo dục ưu việt tại một trong những thành phố đáng
sống, an toàn và giá cả phải chăng nhất trên thế giới.
Dữ liệu nhanh về
Nam Úc

Nếu bạn đang nghĩ đến việc gửi con mình đi học ở nước
ngoài, Adelaide là lựa chọn lý tưởng. Thành phố này được
đánh giá là một trong những thành phố an toàn nhất và
đáng sống nhất trên thế giới. Đó là lý do tại sao hàng chục
ngàn học sinh trung học và đại học từ hơn 130 quốc gia
đã đến Adelaide để học tập, sinh sống và làm việc.

Thủ đô:
Adelaide
Dân số tiểu bang:
1,7 triệu dân
Dân số Adelaide:
1,3 triệu dân
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh

Các trường ở Nam Úc cung cấp các chương trình học chất
lượng cao với sự hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt. Với khoảng
200 trường công lập, tư thục và công giáo cung cấp các
chương trình cho học sinh, sinh viên quốc tế, Adelaide
chắc chắn sẽ có một trường học phù hợp với con của bạn.
Chúng tôi mong ước được chào đón con bạn và gia đình
bạn đến với cộng đồng thân thiện, sôi động và đa văn hóa
của Adelaide.

Northern
Territory
Western
Australia

Múi giờ:
Vùng Giờ Tiêu chuẩn Trung tâm
Úc (ACST) là UTC +9:30 giờ hoặc
+10:30 trong giờ mùa hè (DST)
Khí hậu:
Với mùa đông ôn hòa và mùa hè
ấm áp, khô ráo, khí hậu của
Adelaide thích hợp cho sinh hoạt
ngoài trời hầu hết thời gian trong
năm. Adelaide có bốn mùa rõ
rệt, với nhiệt độ tối đa trung bình
là 29°C vào mùa hè và 15-16°C
vào mùa đông. Mùa hè (từ tháng
12 đến tháng 2), mùa thu (từ
tháng 3 đến tháng 5), mùa đông
(từ tháng 6 đến tháng 8), mùa
xuân (từ tháng 9 đến tháng 11)

Queensland

South
Australia

New South
Wales
Victoria

Adelaide

Australian
Capital
Territory
Tasmania
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Thành phố học tập hàng đầu của Úc

‘Tôi thích Adelaide vì nó luôn
khiến tôi cảm thấy bình yên, đặc
biệt là khi trên bãi biển. Không
chỉ là bãi biển đẹp mà con người
ở đây cũng đẹp. Tốc độ phát triển
toàn cầu diễn ra rất nhanh chóng,
nhưng mọi người có thể tìm thấy
tiếng nói của trái tim họ chầm
chậm, bình yên, chân thật, và
đáng yêu ở Adelaide.’
张 晨 (Claire), Trung Quốc
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Nổi tiếng với những thành tích xuất sắc trong giáo dục và cộng đồng đa văn
hóa, Adelaide là thành phố học tập hàng đầu của Úc.
Nằm bên bờ sông Torrens, Adelaide cung
cấp tất cả những lợi ích của một trung tâm
quốc tế lớn nhưng lại thoải mái và thân
thiện hơn nhiều so với một số thành phố
lớn khác của Úc.

Giáo dục ưu tú
Trường trung học phổ thông (hoặc trường
trung học cơ sở) ở Adelaide bao gồm từ
Lớp 8 đến Lớp 12. Khi con bạn theo học
trung học tại Nam Úc, các em sẽ được thụ
hưởng một nền giáo dục đẳng cấp thế
giới và có được những tình bạn gắn bó lâu
dài suốt đời. Bên cạnh việc được đào tạo
trong một nền giáo dục ưu tú, con bạn có
thể tham gia vào các hoạt động khác như
thể thao, biểu diễn nghệ thuật, cắm trại,
tham quan và tham gia vào các câu lạc bộ
theo sở thích đặc biệt của học sinh sinh
viên. Chính vì sự khác biệt trong cả giáo
dục trung học và đại học, Adelaide nổi
tiếng trên trường quốc tế là một “trung tâm
giáo dục ưu tú”.
Adelaide là nơi tập trung nhiều trường
đại học uy tín và sáng tạo nhất nước Úc.
Được biết đến là thủ phủ của các giải
thưởng Nobel của Úc, Adelaide gắn liền
với tên tuổi của năm người đoạt giải Nobel
và hàng trăm học giả Rhodes. Ba trường
đại học công lập của Adelaide gồm Đại
học Flinders, Đại học Adelaide và Đại
học Nam Úc đều xếp thứ hạng cao trong
bảng xếp hạng quốc tế. Ngoài ra trụ sở
của một số trường khác như trường Đại
học Carnegie Mellon uy tín và trường đại
học CQ- chi nhánh Nam Úc, và Đại học
Torrens, một trường đại học tư ở Úc cũng
được đặt tại Adelaide. Các chương trình
đào tạo nghề (VET) của Úc cũng được
đánh giá cao, và chúng ta có thể tìm thấy
rất nhiều tổ chức đào tạo nghề cũng như
giáo dục đại học ở Adelaide.
Nhiều trường trung học tham gia vào các
chuyến tham quan và hoạt động do các
trường đại học và các tổ chức giáo dục
đại học tổ chức. Những kết nối này mang
đến cho con bạn một cơ hội khám phá
nơi mà các em muốn học sau khi xong
trung học.

Chi phí, giá cả hợp lý

Adelaide là một trong những thành phố
thủ đô có giá phải chăng nhất nước Úc.
Trong khi đó học sinh sinh viên sẽ phải chi
phí thêm 16% để sống ở Sydney và thêm
13% để sống ở Melbourne. Đối với các
gia đình có ngân sách hạn hẹp, Adelaide
cung cấp cho bạn thực phẩm với chi phí
thấp hơn và chi phí đi lại trên các phương

tiện công cộng cũng thấp hơn nhiều so với
các thành phố khác. Điều này có nghĩa là ở
Adelaide, bạn có đủ điều kiện để cho con
bạn một nền giáo dục ưu việt của Úc.

Phong cách sống
Adelaide đã được xếp hạng là thành phố
đáng sống thứ năm trên thế giới. Đây là
một thành phố an toàn và sôi động mang
đến phong cách sống nổi bật cho học sinh,
sinh viên. Adelaide được biết đến là:
>> Một thành phố quốc tế có kiến trúc
đẹp, có khu bán lẻ nhộn nhịp và có
công viên rộng mở
>> Lễ hội, sự kiện và các trung tâm nghệ
thuật đẳng cấp thế giới
>> Văn hóa thể thao, cho dù con bạn muốn
chơi hay xem đều có các câu lạc bộ thể
thao và các sự kiện phù hợp với tất cả
mọi người
>> Dễ dàng tiếp cận với thiên nhiên, với
những bãi biển đầy cát và những đường
mòn đi bộ dài tuyệt đẹp, tất cả đều có
thể đi đến được từ thành phố
>> Một cộng đồng đa văn hóa thân thiện
sẽ chào đón con bạn

Đi lại
Adelaide là một thành phố thuận tiện cho
việc đi lại. Với đường phố rộng, bằng phẳng
và đường mở rộng dành cho xe đạp thì việc
đạp xe, đi bộ khá thuận tiện và an toàn.
Các phương tiện giao thông công cộng

ở Adelaide có giá cả phải chăng cung cấp
dịch vụ cho cả các tuyến đường gần và
xa thành phố. Có chế độ giảm giá vé cho
học sinh trung học toàn thời gian. Xe buýt
và xe điện miễn phí hoạt động ở khu trung
tâm thành phố. Mạng lưới xe buýt, xe lửa
và xe điện rộng lớn của Adelaide sẽ giúp
con bạn dễ dàng đến được bất cứ nơi nào
con bạn muốn đến.

‘Di chuyển quanh thành
phố khá dễ dàng vì mọi
thứ đều rất chặt chẽ. Xe
buýt đúng giờ và giá rẻ
nên sinh viên có thể sử
dụng phương tiện công
cộng mà không cần phải
mua xe hơi. Tôi có một
chiếc xe đạp và đặc biệt
thích thú khi Adelaide là
một thành phố thân thiện
với xe đạp.’
Toby, Hồng Kông
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An toàn
Adelaide là một trong những thành phố
an toàn nhất của Úc. Bạn có thể yên tâm
khi biết rằng những người dân sống ở
Adelaide được hưởng:
>> Chăm sóc sức khỏe chất lượng cao
>> Mức độ ô nhiễm không khí thấp
>> Sự ổn định về chính trị và kinh tế
>> Tỷ lệ tội phạm thấp

Thực phẩm và ăn uống
Adelaide được biết đến với sản phẩm
chất lượng cao, giá cả phải chăng. Vào
cuối tuần có chợ của các bác nông dân
mở cửa khắp thành phố và Chợ Trung
tâm Adelaide nổi tiếng là nơi cung cấp
nhiều loại thực phẩm tươi sống đa dạng.
Và không có gì có thể thoải mái hơn việc
hái từng trái dâu tây tại trang trại của
Beerenberg. Các siêu thị lớn phục vụ
cho nhu cầu của tất cả các vùng ngoại
ô chính và cửa hàng tạp hóa quốc tế
hoạt động trên khắp khu vực đô thị.
Khi nói đến việc ăn uống, Adelaide là nơi
có các nhà hàng phục vụ ẩm thực từ khắp
nơi trên thế giới, và các quán cà phê nổi
tiếng với các món ăn chất lượng cao, giá
rẻ. Bất kể khẩu vị của con bạn là gì, các
em sẽ chắc chắn tìm thấy thức ăn mà các
em yêu thích ở Adelaide.

Trải nghiệm về nước Úc
Để có một trải nghiệm đích thực về nước
Úc, không đâu tốt hơn Adelaide và Nam
Úc. Lonely Planet cho biết Nam Úc mang
đến những trải nghiệm về nước ‘Úc’ tốt
nhất. Dưới đây là một vài điều con bạn
có thể trải nghiệm khi ở đây:
>> Vuốt ve một chú koala và đến gần các
động vật khác ở đồi Adelaide
>> Khám phá vẻ đẹp tự nhiên của Úc và
vùng xa xôi hẻo lánh tại các điểm du
lịch nổi tiếng thế giới của Nam Úc như
Đảo Kangaroo và dãy Flinders
>> Đắm mình trên những bãi biển, dòng
sông hoang sơ và tham gia lướt sóng,
lặn, bơi lội hoặc câu cá
>> Cổ vũ cho đội bóng đá Úc tại sân vận
động Adelaide Oval

Đến đây
Sân bay quốc tế Adelaide là sân bay
hiện đại phục vụ cho Adelaide và chỉ
cách trung tâm thành phố 7 km. Vì vậy
rất dễ dàng để đến và đi từ Adelaide
trên các chuyến bay trực tiếp đến các sân
bay lớn của châu Á và tất cả các thành
phố thủ đô của Úc.

‘Tôi đã có thời gian học tập
ở Nam Úc. Mọi thứ ở đây đều
rất gần – bãi biển, trung tâm
thành phố, những ngọn đồi.
Tôi đã cho kanguru ăn, tôi đi
lướt sóng, đi xem những trận
đấu bóng đá Úc, đi cắm trại ở
vùng ngoại ô, và trong những
ngày nghỉ tôi đã đi đến những
vùng hẻo lánh. Tôi chắc chắn
sẽ quay trở lại.’
Fabian, Germany

Approximate international flight duration to Adelaide
Denpasar-Bali/ Indonesia

5 hours
10 minutes

Kuala Lumpur/ Malaysia

7 hours

Singapore

7 hours

Guangzhou/ China

8 hours 10 minutes

Hong Kong

8 hours 50 minutes

Dubai/ United Arab Emirates

13 hours 10 minutes

Doha/ Qatar

14 hours 15 minutes

with Jetstar Airways

with Malaysia Airlines

with Singapore Airlines
with China Southern Airlines
with Cathay Pacific
with Emirates

with Qatar Airways
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Hỗ trợ học sinh, sinh viên
Adelaide là một thành phố nổi tiếng với sự tiếp đón nồng hậu và hỗ trợ nhiệt
tình dành cho sinh viên quốc tế. Khi bạn gửi con bạn đến Adelaide, bạn đang
gửi con mình đến một nơi mà con sẽ cảm thấy đây ngôi nhà thứ hai của con.
Hỗ trợ từ StudyAdelaide
Cũng giống như trường mới của con bạn,
StudyAdelaide sẵn sàng hỗ trợ cho con bạn
trước khi các em đến và trong khi các em
đang học tập tại Adelaide.
Khi con bạn đến, chúng sẽ nhận được ‘ba lô
chào mừng’. Trong ba lô sẽ có phần hướng
dẫn cho ứng dụng StudyAdelaide miễn phí,
hiện có sẵn trên Google Play và Apple App
Store. Bằng cách tải ứng dụng xuống, con
bạn sẽ có tất cả thông tin về cuộc sống và
học tập tại Adelaide trong tầm tay của các
em. Các em cũng sẽ nhận được thông tin
cập nhật thường xuyên về các sự kiện và
hoạt động của chúng tôi gồm:
>> Buổi lễ chào mừng chính thức do Thị
trưởng thành phố Adelaide tổ chức
>> Các trận đấu thể thao
>> Sự kiện nghệ thuật
>> Hội thảo nghề nghiệp

>> Các sự kiện xã hội như ngày hội thể thao
>> Chương trình an toàn trên bãi biển
>> Chương trình an toàn trên mạng
>> Giải thưởng sinh viên quốc tế của năm
do Thống đốc Nam Úc trao tặng

Trang Facebook của chúng tôi
(@studyadelaide) là một cách tuyệt
vời để bạn kết nối với chúng tôi và
với các sinh viên khác. Bạn cũng có
thể đăng ký nhận bản tin của chúng
tôi và theo dõi blog của chúng tôi
để biết thêm thông tin về việc học tập
tại Adelaide.
Trong năm 2016, Nam Úc đã chào
đón hơn 34.000 sinh viên quốc tế vào
đợt tuyển sinh sau đại học. Chúng tôi
mong được chào đón con bạn đến
Adelaide, thành phố học tập hàng
đầu của Úc.

Hỗ trợ từ trường học

Cộng đồng đa văn hóa
Nam Úc là một cộng đồng đa văn hóa cởi
mở và là nơi sinh sống của những người
đến từ hơn 200 nền văn hóa và tôn giáo
khác nhau.
Khoảng 350.000 người Nam Úc được sinh
ra ở nước ngoài, và 220.000 người nói
ngôn ngữ khác tiếng Anh ở nhà.
Mọi người được quyền tự do tín ngưỡng,
tôn giáo ở Adelaide. Có rất nhiều
gurdwaras- nhà thờ của đạo Sikh, giáo
đường Hồi giáo, đền thờ và nhà thờ công
giáo ở Adelaide, bao gồm cả thánh đường
Hồi giáo lâu đời nhất của Úc.

Các trường ở Nam Úc cung cấp các
dịch vụ hỗ trợ giúp con bạn ổn định
trong môi trường mới. Tư vấn, chăm sóc
và hướng dẫn nghề nghiệp là một số
dịch vụ hiện có. Ngoài ra trường còn
liên tục giúp đỡ các em ở các kỹ năng
về ngôn ngữ tiếng Anh cũng như các
chương trình định hướng cho học sinh
mới. Tất cả các trường đều cam kết
chăm sóc và hỗ trợ con bạn để các em
có thể thành công trong học tập.

‘Tôi rất ấn tượng bởi khu
vực trường học rộng lớn,
được bao quanh bởi cánh
đồng cỏ xanh rộng lớn.
Các bạn đã dùng cờ Việt
Nam để chào đón chúng
tôi khiến chúng tôi cảm
thấy như là đang ở nhà.’
Minh Phúc, Việt Nam
School in Adelaide
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Nhà ở cho học sinh, sinh viên

‘Nhà nội trú là ngôi nhà thứ hai của tôi. Các
nhân viên và bạn bè đều quan tâm và vui
vẻ, vì vậy tôi không bao giờ có cảm giác nhớ
nhà. Có rất nhiều hoạt động ở đây như lướt
sóng, trượt băng và chiếu phim.’
Jayden, Hồng Kông
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Với các lựa chọn như nhà ở bản xứ hoặc nội trú trong trường, con của bạn sẽ
cảm thấy mình tìm được một “ngôi nhà thân yêu ở nơi xứ người” ở Adelaide.
Homestay
(ở nhà của người bản địa)
Homestay là hình thức con bạn sẽ sống với
gia đình chủ nhà là người bản địa trong suốt
chương trình du học của các em. Nếu con
bạn đang theo học tại một trường công lập
ở Nam Úc và từ 12 tuổi trở lên, chỗ ở của
các em sẽ được sắp xếp trong chương trình.
Hầu hết các trường tư thục và trường công
giáo đều có cung cấp dịch vụ homestay.
Đối với hình thức homestay, gia đình chủ
nhà sẽ chào đón các em vào nhà của họ
và thường cung cấp:
>> Một phòng ngủ được trang bị đầy đủ
trong nhà của gia đình người bản địa
>> Tất cả các bữa ăn

>> Sử dụng các tiện ích (nước, điện và gas)
>> Truy cập internet và TV
>> Sử dụng các tiện ích khác (ví dụ: ủi,
giặt ủi và hút bụi)

Con của bạn sẽ được chăm sóc như một
thành viên thân yêu của gia đình. Gia đình
chủ nhà sẽ hỗ trợ các em trong việc học
tập, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc các em
ngoài giờ học.
Con bạn cũng sẽ có cơ hội khám phá
Adelaide thông qua các gia đình người
Nam Úc, được hòa mình vào môi trường nói
tiếng Anh cũng như học hỏi, tìm hiểu về văn
hóa Úc. Các em sẽ cùng tham gia vào các
hoạt động với gia đình chủ nhà và các sinh
viên khác từ đây các em sẽ có những kỷ
niệm cũng như tình bạn bè khó quên trong
cuộc đời.

Trường nội trú
Các trường tư thục và Công giáo đều
cung cấp dịch vụ nội trú cho học sinh,
sinh viên. Đây là hình thức con bạn sẽ
sống trong khuôn viên trường dưới sự
chăm sóc và hỗ trợ của trường. Các học
sinh, sinh viên quốc tế và sinh viên khác
đến từ các khu vực nông thôn của Úc
cũng sẽ sống cùng với con bạn trong
khu nhà nội trú của trường.
Các trường nội trú đều có “giáo viên
hướng dẫn tại gia” sống trong khuôn viên
trường để giúp chăm sóc học sinh nội trú.
Học sinh theo học trường nội trú thường
dành thời gian để làm bài tập về nhà và
các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó
các em cũng dành thời gian để thư giãn
với bạn bè và tận hưởng một số tiện nghi
của trường sau giờ học.

Lời khuyên dành cho sinh
viên quốc tế
Khi bạn có nhu cầu về homestay, hãy
luôn luôn đặt câu hỏi để đảm bảo nó
cung cấp mọi thứ bạn cần. Hãy hỏi bố
mẹ homestay của bạn về sự khác biệt
văn hóa và bất kỳ quy tắc nào mà họ
có. Mỗi gia đình mỗi khác, nhưng dưới
đây là một vài ví dụ về các quy tắc
bạn có thể hỏi:
>> Mỗi gia đình đều có thời gian ăn
tối nhất định. Bố mẹ homestay của
bạn có thể yêu cầu bạn phải gọi
thông báo nếu bạn muốn ăn tối trễ
>> Bạn sẽ cần phải giữ cho phòng
ngủ của bạn sạch sẽ
>> Bạn cần gọi cho bố mẹ homestay
của bạn nếu bạn về muộn vì đó
là lịch sự và cũng là nguyên tắc
an toàn
>> Bạn nên xin phép trước khi đưa
bạn bè về nhà
>> Truy cập wi-fi có thể bị hạn
chế vào đêm khuya hoặc trong
phòng ngủ
Hầu hết các homestay sẽ cung cấp
cho bạn hai hoặc ba bữa ăn mỗi ngày,
cho phép truy cập và sử dụng internet,
truyền hình, nhà bếp và giặt ủi. Bạn
phải luôn kiểm tra những gì hiện được
cung cấp và liệu có bất kỳ khoản phụ
phí nào phát sinh không, như vậy bạn
sẽ không ngạc nhiên khi đến Úc.

‘Adelaide là thành phố đa
văn hóa, vì vậy tôi đã làm
quen với các bạn đến từ
nhiều nền văn hóa khác
nhau.Mọi người đều thân
thiện, và tôi không cảm thấy
cô đơn ở đây. Bất cứ khi nào
cần, tôi đều có thể tìm kiếm
sự giúp đỡ từ các tổ chức
dành cho sinh viên quốc tế,
trong cửa hàng, hoặc từ gia
đình homestay của tôi.’
Molly, Trung Quốc
School in Adelaide
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Hệ thống giáo dục và bằng
cấp của Úc
‘Adelaide mang đến một môi
trường thân thiện cho sinh viên
quốc tế. Giáo viên của tôi đã giúp
tôi điều chỉnh theo phong cách học
tập và hệ thống giáo dục của Úc.
Adelaide, là một thành phố nhỏ, là
nơi hoàn hảo dành cho sinh viên.’
Anasul, Bangladesh
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Con bạn có nhiều con đường khác nhau để hoàn thành ước mơ học tập
ở Úc. Từ các trường trung học và các khóa nâng cao kỹ năng tiếng Anh
đến giáo dục và đào tạo nghề, đào tạo chuyên sâu hay trình độ đại học,
Adelaide đều mang đến cho các em những lựa chọn chất lượng ở mọi
giai đoạn trong hành trình của các em.

university
pathways

Trường mầm non
và trường học ở Nam Úc

Giáo dục và
Đào tạo nghề (VET)

>> Trung tâm giáo dục sớm (ELC)
Tuổi 3-4
>> Mẫu giáo / mầm non
4 tuổi
>> Trường tiểu học
Mẫu giáo đến lớp 7
Khoảng 5-12 tuổi
>> Trường trung học
Lớp 8-12
Độ tuổi từ 13-17
Học sinh có thể kết hợp các môn
học đại học và VET với các môn
học trung học
Chứng chỉ Giáo dục Nam Úc
(SACE) được trao cho học sinh
hoàn thành Lớp 11 và 12

>> Chứng chỉ I
>> Chứng chỉ II

>> Chứng chỉ III
>> Chứng chỉ IV

>> Bằng cao đẳng (Diploma)
>> Bằng Cao đẳng chuyên sâu
(Advanced Diploma)
>> Bằng Phó cử nhân
(Associate Degree)

Giáo dục đại học
do các trường đại học và các tổ
chức đào tạo có đăng ký cung cấp

Đại học:

>> Bằng cử nhân

Sau đại học:

>> Bằng Cử nhân Danh dự
>> Chứng chỉ sau đại học
(Graduate Certificate)
>> Văn bằng sau đại học
(Graduate Diploma)
>> Bằng thạc sĩ
>> Tiến sĩ (PhD)

Lưu ý:
Một số trường có từ mẫu giáo đến
Lớp 12 hoặc chỉ chuyên Lớp 11 đến
Lớp 12.

Học tiếng Anh
Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (ESL) được dạy ở các trường học
ELICOS - Các khóa học tiếng Anh chuyên sâu cho sinh viên nước ngoài

>> Học tiếng Anh cho mục đích học tập, kinh doanh hoặc giải trí
>> Học riêng, học kết hợp, hoặc học trước khi tham gia các khóa VET hoặc giáo dục đại học ở mọi cấp độ

>> Được cung cấp bởi các trường đại học, các tổ chức giáo dục đại học, TAFE và các tổ chức giáo dục và đào tạo nghề VET
Lưu ý:
>> Các khóa học VET và Giáo dục đại học (từ Chứng chỉ I đến bằng Tiến sĩ) nằm trong Khung bằng cấp Úc (AQF).

>> Một số chương trình chuyển tiếp đảm bảo các em đậu vào các trường đại học, các chương trình Diploma cho phép sinh viên
vào học năm thứ hai của Bằng Cử nhân được lựa chọn – chương trình chuyển tiếp có thể khác nhau giữa các trường.
School in Adelaide
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Hướng dẫn tham khảo các bậc học tương đương tại các nước.
Lưu ý: Các so sánh mang tính chất tham khảo cho các bậc học tương đương.
Thông tin này không phải là điều kiện học thuật theo học tại bang Nam Úc
South Australia

Year 7

Year 8

Year 9

Year 10

Year 11

Year 12

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12

Year 1
Middle School

Year 2
Middle School

Year 3
Middle School

Year 1
High School

Year 2
High School

Year 3
High School

Hong Kong

Form 1

Form 2

Form 3

Form 4-5

Form 6

Form 7

India

Class 7

Class 8

Class 9

Class 10

Class 11

Class 12

Indonesia

SLTP 1

SLTP 2

SLTP 3

SMU 1

SMU 2

SMU 3

Japan

Junior Grade 1

Junior Grade 2

Junior Grade 3

Senior Grade 1

Senior Grade 2

Senior Grade 3

Korea

Year 1
Middle School

Year 2
Middle School

Year 3
Middle School

Year 1
High School

Year 2
High School

Year 3
High School

Form 1

Form 2

Form 3

Form 4

Form 5 (SPM)

Form 6 (STPM)

Secondary 1

Secondary 2

Secondary 3

Secondary 4

GCE ‘O’

GCE ‘A’

Junior Grade 1

Junior Grade 2

Junior Grade 3

Senior Grade 1

Senior Grade 2

Senior Grade 3

Thailand

Matayom 1

Matayom 2

Matayom 3

Matayom 4

Matayom 5

Matayom 6

Vietnam

Lop 7

Lop 8

Lop 9

Lop 10

Lop 11

Lop 12

Cambodia
China

Malaysia
Singapore
Taiwan

Bằng cấp và các chương trình chuyển tiếp
Bằng tốt nghiệp tú tài bang Nam Úc.
Bằng tốt nghiệp tú tài bang Nam Úc (SACE) là bằng cấp được công nhận quốc tế
chương trình SACE cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và khả năng cần để học
tiếp tục cao hơn và có thể làm việc tự tin, có trách nhiệm như một công dân toàn cầu,
chương trình SACE có 2 giai đoạn (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) được thiết kế học trong 2
năm cuối của chương trình phổ thông. Học sinh cần đạt 200 tín chỉ đề hoàn tất SACE
qua các chương trình học của các môn học bắt buộc và tự chọn của các khoá học.
Yêu cầu đầu vào.

Số tín chỉ

Lớp 10 (giai đoạn 1)
> Kế hoạch học cá nhân

10

Lớp 11 (giai đoạn 1) hoặc lớp 12 (giai đoạn 2)
> Ngôn ngữ (nhiều môn tiếng anh)

20

> Số học (nhiều môn toán)
Lớp 12 (giai đoạn 2)
> Dự án nghiên cứu

10
10

> Các môn giai đoạn 2 khác

60 hoặc hơn

Lớp 11 hoặc 12 (giai đoạn 1 hoặc 2)
> Các môn học khác

Lên đến 90

Tổng cộng

200

Học sinh cần hoàn tất chương trình để nhận SACE, đủ điều kiện nhận điểm chuyển đổi
ATAR vào đại học. SACE được thiết kế giúp học sinh đáp ứng yêu cầu học tại đại học.
Để có thêm thông tin vui lòng truy cập trang web
www.sace.sa.edu.au
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ATAR
Điểm xét vào đại học (ATAR) là chỉ số
chung bắt buộc tất các các trường đại học
và cơ sở đào tạo nghề tại Úc (và các
trường đại học trên thế giới) sử dụng để
tuyển sinh sinh viên vào học.
Bằng tốt nghiệp quốc tế.
Bằng tốt nghiệp quốc tế (IB) giúp học sinh
có được một tầm nhìn mang tính quốc tế
và hiểu biết, tôn trọng các vấn đề khác
biệt của các nền văn hoá khác nhau.
Chương trình IB giảng dạy chương trình
quốc tế chất lượng cho học sinh từ 3-19
tuổi. Bằng tốt nghiệp trung học IB Diploma
(IBDP) dành cho học sinh từ 16-19 tuổi,
chuẩn bị cho học sinh thành khi học lên
cao hơn và được công nhận bởi nhiều
trường đại học hàng đầu trên thế giới.
Để có thêm thông tin vui lòng truy cập
trang web
www.ibo.org
English language studies
Learning to speak and write in English
will prepare your child for a global career.
In South Australian schools, your child
will have access to English language
lessons and support services, giving them
the greatest opportunity for success in
school and in further study.

Đào tạo chuyên sâu
Chúng tôi biết chắc là con của bạn sẽ yêu thích chương trình giáo dục
trung học ở Adelaide. Vì vậy, bạn sẽ rất vui khi biết rằng cũng có rất
nhiều cơ hội cho con em mình hoàn thành chương trình giáo dục đại học
tại đây. Với sáu trường đại học đẳng cấp thế giới và một số tổ chức đào
tạo nghề và đào tạo chuyên sâu, Adelaide xứng đáng là một thành phố
xuất sắc đi đầu trong lĩnh vực giáo dục. Ở đây con của bạn có thể ở với
bạn bè và nhận được sự hỗ trợ từ các mạng lưới, các em học để đạt được
một bằng cấp * khởi đầu chuẩn bị cho sự nghiệp toàn cầu sau này.
Trường đại học
Ba trường đại học công lập của Adelaide
là Đại học Flinders, Đại học Adelaide và
Đại học Nam Úc. Trụ sở của trường Đại
học Carnegie Mellon uy tín, trường đại
học CQ- chi nhánh Nam Úc, và Đại học
Torrens, một trường đại học tư ở Úc cũng
được đặt tại Adelaide. Tất cả sáu trường
đại học này đều có danh tiếng thế giới và
cung cấp các chương trình giáo dục đẳng
cấp quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Những tổ chức giáo dục
bậc cao
Ngoài các trường đại học, chúng tôi
còn có một số tổ chức giáo dục bậc cao
ở Adelaide với nhiều loại bằng cấp khác
nhau. Cụ thể là văn bằng (diploma),
văn bằng tốt nghiệp (graduate diploma),
bằng cử nhân và các chương trình thạc
sĩ về kinh doanh, công nghệ, khách sạn
và các lĩnh vực chuyên môn khác.

Kết quả mang lại cho các ngành
công nghiệp và kết quả sau khi
tốt nghiệp
Lĩnh vực giáo dục đại học của Adelaide
có mối quan hệ khá chặt chẽ với các ngành
công nghiệp, sinh viên thường gặp gỡ những
người làm việc trong lĩnh vực các em chọn học.
Điều này tạo cơ hội cho sinh viên phát triển
mạng lưới quan hệ và tìm kiếm các vị trí công
việc trong ngành mình học.
Đối với những sinh viên có định hướng nghề
nghiệp ở Adelaide, có rất nhiều cơ hội cho
các em. Mọi người biết đến Nam Úc là một tiểu
bang đi đầu trong đổi mới với một nền kinh tế
thịnh vượng. Kinh tế của tiểu bang phát triển
mạnh về sản xuất, nông nghiệp, thực phẩm và
rượu vang. Tài nguyên khoáng sản cùng các
nguồn năng lượng dồi dào mang lại nhiều cơ
hội cho toàn tiểu bang. Với thế mạnh về các
công nghệ mới nổi và cơ sở vật chất của trung
tâm y sinh lớn nhất của Nam bán cầu, Adelaide
tạo nhiều cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp phát
triển nghề nghiệp và thành công.

Giáo dục và đào tạo nghề (VET)
Úc được công nhận là một trong những
nước có nền giáo dục và đào tạo nghề
(VET) tốt nhất trên thế giới. Và Adelaide
đi đầu trong lĩnh vực đó. Các trường đào
tạo nghề VET của Adelaide như TAFE SA,
cung cấp các văn bằng được công nhận
trên toàn thế giới, kinh nghiệm làm việc
và các kỹ năng thực tế để thành công trên
thị trường toàn cầu. Các trường đào tạo
nghề của Adelaide cung cấp hơn 115
khóa học khác nhau từ trình độ Chứng
chỉ Nghề cấp I đến Văn bằng Cao cấp
(Advanced Diploma).

‘Chúng tôi vui mừng vì con trai mình đã có cơ hội hoàn
thành một chương trình học thuật đẳng cấp thế giới tại
một trong những trường tốt nhất. Adelaide là một nơi lý
tưởng để theo đuổi việc học cao hơn.’
Cha mẹ của Anupol, Ấn Độ

Các khóa học hiện có khá đa dạng thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật
và thiết kế, tiếp thị, quản lý khách sạn,
công nghệ thông tin, kinh doanh, công
nghệ ô tô và chăm sóc sức khỏe.

School in Adelaide
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Các trường học
Các trường ở Nam Úc cung cấp
những chương trình giáo dục chất
lượng và bằng cấp được quốc tế
công nhận với các chương trình
chuyển tiếp lên đại học. Bạn có
thể lựa chọn trong việc gởi con
mình đến một trường công lập, một
trường tư thục hoặc một trường
Công giáo.
Hệ thống trường bậc phổ thông ở Nam Úc kéo dài
hơn 13 năm, học sinh bắt đầu đi học khoảng năm
tuổi tại các trường mẫu giáo (Reception-R).
Hầu hết các trường đều là trường tiểu học (từ Mẫu
giáo đến Lớp 7) hoặc trung học (Lớp 8 đến Lớp 12).
Nhưng một số trường có từ lớp mẫu giáo đến lớp
12, chuyên Lớp 11 và Lớp 12, hoặc có thêm lựa chọn
trường trung học cơ sở (Lớp 6/7 đến Lớp 9).

‘Lời khuyên của tôi dành cho
các sinh viên tương lai là hãy
chuẩn bị sẵn sàng và học hỏi
với một tinh thần cởi mở. Luôn
cố gắng tiến lên phía trước và
không bao giờ bỏ cuộc. Úc là
một nơi tuyệt vời để sinh sống
và học tập; một nơi tuyệt vời và
xinh đẹp.’
14
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HỆ THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG
LẬP BANG NAM ÚC
Hệ thống trường trung học công lập bang Nam Úc mang đến cho con bạn
có một trải nghiệm du học khác biệt trong một môi trường được hỗ trợ và an
toàn tuyệt đối. Có hơn 125 trường tiểu học và trung học thuộc chính phủ quản
lý được phép giảng dạy chương trình quốc tế cho du học sinh với nhiều hình
thức đa dạng – ngắn hạn và dài hạn.
Khi theo học tại Hệ thống trường trung học
công lập bang Nam Úc con bạn có được
một nền giáo dục chất lượng với kỹ năng
tiếng Anh lưu loát, được tham gia các hoạt
động ngoại khóa và có cơ hội kết giao
nhiều bạn mới. Tất cả học sinh được học
trong một môi trường thân thiện, hòa đồng,
nơi mà nhân viên nhà trường luôn nỗ lực
chăm sóc và hỗ trợ vì sự thành công của
con bạn trong học tập.

Con bạn sẽ được định hướng đầy đủ,
rõ ràng, được ở với gia đình bản xứ (nếu
cần), tư vấn về môn học, hỗ trợ liên tục kỹ
năng tiếng Anh và có đường dây hỗ trợ
suốt 24 giờ.
Chương trình học của Úc được thiết kế
đáp ứng nhu cầu và sở thích của từng học
sinh tạo nền tảng cho việc học suốt đời và
thành công trong cuộc sống.

Bộ giáo dục và phát triển trẻ em quản lý
mọi mặt của chương trình dành cho du học
sinh. Từ việc ghi danh đến dịch vụ hỗ trợ
chỗ ở, an sinh của con bạn, kỹ năng Anh
ngữ và thành công trong học tập luôn là
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chương trình tốt nghiệp phổ thông
trung học:
>> Đạt kết quả học tập và hoàn tất
chương trình SACE
>> Học trên 1 đến tối đa 8 năm
(tùy theo thời gian visa được cấp)

Hệ thống trường trung học công lập
bang Nam Úc giảng dạy nhiều môn học
thú vị và chuyên sâu, có thể thay đổi theo
từng trường. Nếu con bạn có năng khiếu
và sở thích một lĩnh vực nào đó, con bạn
cần cân nhắc trong việc lựa chọn trường
thích hợp nhất.

Chương trình trao đổi văn hóa cho
bậc tiểu học và trung học:
>> Tham gia học kì ngắn hạn và trải
nghiệm văn hóa
>> Học từ 1 đến 4 kỳ học hoặc ít hơn
10 tuần

Chương trình trao đổi văn hóa trải nghiệm
cuộc sống vùng quê:
>> Tham gia học kì ngắn hạn và trải
nghiệm văn hóa
>> Học từ 1 đến 4 kỳ học hoặc ít hơn
10 tuần
Chương trình đào tạo Tiểu học:
>> Đạt kết quả học tập và chuẩn bị
chuyển tiếp vào trung học
>> Học trên 1 đến tối đa 8 năm
Chương trình Anh ngữ
>> Tiếng Anh tăng cường
>> Hỗ trợ thường xuyên kỹ năng tiếng Anh

Để có thêm thông tin vui long truy cập
trang web
www.internationalstudents.sa.edu.au
Bộ giáo dục và phát triển trẻ em bang
Nam Úc CRICOS Provider Number:
00018A
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TRƯỜNG TƯ
Các trường tư thục bang đại
diện cho các tôn giáo và có
những loại hình đào tạo đa
dạng khác nhau.
Hơn 100 trường khắp bang Nam Úc,
1/3 trong số đó có nhận học sinh quốc tế.
Một số trường chỉ nhận nam sinh hoặc nữ
sinh hoặc nhận cả nam hoặc nữ.

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.ais.sa.edu.au

Trường Adelaide International School
Trường Adelaide International
School chú trọng giảng dạy
chương trình lấy bằng tốt nghiệp
tú tài bang Nam Úc (SACE) cho
học sinh bản xứ và quốc tế.
Tại Adelaide International School, con bạn
có thể hoàn tất chương trình SACE với
chứng chỉ IV cho chuyên ngành thương
mại trong chọn môn học. Trường cũng có
chương trình cho học sinh có năng khiếu
cho 3 lĩnh vực cho các em chọn bao gồm
âm nhạc, khởi nghiệp và thể thao. Chương

trình này giúp các em chuẩn bị tốt vào đại học
hoặc tiếp nối việc kinh doanh của gia đình.
Các buổi tuyển chọn học sinh theo chương
trình năng khiếu được tổ chức một năm một
lần tại các thành phố khắp Trung Quốc.
Adelaide International School cung cấp các
chương trình kép về kinh doanh âm nhạc, trình
diễn nghệ thuật. Adelaide International School
có nhiều mô hình đào tạo - yếu tố quan trọng
giúp cho các em thành công. Các mô hình
đào tạo được thiết kế với nội dung, qui trình,
sản phẩm, môi trường học đáp ứng nhu cầu
của từng học sinh. Trường tọa lạc tại trung
tâm thành phố Adelaide với một cộng đồng
gia đình bản xứ quan tâm chăm sóc du học
sinh sẽ đảm bảo con bạn được chào đón tại
các gia đình bản xứ và môi trường học tập
thân thiện.
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nhà bản xứ

SACE

Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.ais.edu.au
CRICOS Provider Code: 03133G
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Trường Concordia College
Trường Concordia College là
trường nam nữ học chung cách
trung tâm thành phố Adelaide
5 km. Trường Concordia College
có chương trình đào tạo xuất
sắc trong môi trường theo Thiên
Chúa giáo.
Trường được thành lập năm 1890 và giữ
danh tiếng nhiều năm là môi trường giáo
dục tốt nhất. Các chương trình học của
Concordia vừa thách thức vừa tạo hứng
khởi giúp học sinh tham gia vào. Chương
trình được thiết kế giúp học sinh phát triển
các kỹ năng và tính cách để có một khởi
đầu tốt đẹp trong đời.

Tại Concordia, học sinh sẽ được học
trong một nền giáo dục đẳng cấp quốc
tế và có được cách suy nghĩ toàn cầu.
Trong những năm cuối cấp, học sinh có
thể chọn 1 chương trình học cân bằng
từ nhiều môn tự chọn, giúp học sinh
hoàn tất tú tài bang Nam Úc (SACE) hoặc
chương trình tú tài quốc tế (IBDP). Học
sinh trường Concordia luôn có điểm
ATAR cao và vào nhiều trường đại học
hàng đầu tại Úc và nước ngoài.
Concordia có chương trình anh văn
ESL hỗ trợ chương trình học cuối cấp
và điều phối viên quốc tế đảm bảo con
bạn có thể hòa nhập vui vẻ vào cuộc
sống tại Úc.

Concordia có chương trình ở với người
bản xứ được xây dựng khá chặt chẽ
giúp cho con bạn có được môi trường
sống an toàn, hỗ trợ tốt nhất với các
gia đình bản xứ ở gần trường.

Nhà Trẻ-12
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SACE
IDBP

Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.concordia.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 00360J

Trường Enyesbury College
Trường Enyesbury là trường
trung học phổ thông đầu tiên
tại Úc dạy lớp 10, 11 và 12.
Mục tiêu đào tạo của trường
là chuẩn bị tốt cho con bạn
vào Đại học.
Khi là học sinh của trường Enyesbury,
con bạn sẽ được đào tạo thành người
học độc lập với hỗ trợ đặc biệt từ
trường, giáo viên. Các giáo viên hỗ
trợ luôn khuyến khích và cung cấp
thông tin giúp con bạn đạt được kết
quả tốt nhất.
Trường Enyesbury khác các trường
khác với các điểm đặc biệt sau:
>> Tất cả giáo viên là những chuyên
gia trong các môn học
>> Chương trình hỗ trợ “một kèm một”
được thực hiện sau giờ lên lớp

>> Thời khóa biểu linh hoạt giúp học
sinh làm quen cách học tại bậc
đại học
>> Học sinh chỉ cần đến trường khi
có tiết học
>> Một ngày học thường kéo dài – lớp
học cuối cùng có thể chấm dứt lúc
10h tối
>> Trường không chú trọng các môn thể
thao và các hoạt động ngoại khóa
Học sinh lớp 12 của trường thường
có kết quả đứng đầu tiểu bang và đạt
giải thưởng về thành tích học tập xuất
sắc hàng năm.
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Ký túc xá

SACE

Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.esc.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 00561M
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Immanuel College
Immanuel College là một trường
nội trú năng động có ký túc xá,
nổi tiếng về các chương trình
đào tạo chất lượng cao, đạt
được nhiều thành tích trong
nghệ thuật và xuất sắc trong
lĩnh vực thể thao.
Trường dạy từ lớp 7 đến lớp 12 với các
chương trình tiếng Anh tăng cường và
nhiều dịch vụ hỗ trợ cho du học sinh.
Tại Immanuel College con bạn sẽ có một
môi trường học tập đa dạng, năng động
giúp cho con bạn cảm nhận được niềm
vui, sự an toàn và sự hỗ trợ tận tình.

Immanuel College được thành lập năm
1895, nằm giữa trung tâm thành phố
Adelaide và những bãi biển xinh đẹp trên
khuôn viên 18 hecta. Trường có 950 học
sinh trong đó có 50 – 60 học sinh quốc tế
đến từ 10 quốc gia Châu Âu và Châu Á.
Khi học tập tại Immanuel con bạn được
phát triển theo tầm nhìn quốc tế và tôn
trọng sự khác biệt về văn hóa. Trường
có ký túc xá nằm ngay khuôn viên trường
và trường cũng có chương trình ở với gia
đình bản xứ cho du học sinh.
Trường duy trì chất lượng đào tạo xuất sắc
được thể hiện qua các thành tích học tập
của học sinh hàng năm.

Immanuel đặc biệt tự hào về kết quả
học tập của các du học sinh khi ra
trường – đa số học sinh được vào các
trường đại học mình mong muốn tại Úc
cũng như nước ngoài.
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SACE

Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.immanuel.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 00362G

Prince Alfred College
Prince Alfred College (PAC) là một
trường trung học hàng đầu dành
cho nam sinh. Trường tọa lạc tại
một khuôn viên rộng lớn cạnh
trung tâm thành phố Adelaide.
Trường giảng dạy chương trình
tú tài quốc tế (IBDP) và chương
trình tú tài bang Nam Úc (SACE).
Được thành lập năm 1869, PAC có hơn
1,000 nam sinh trong độ tuổi từ 2 – 18 tuổi
bao gồm cả học sinh nội trú và quốc tế.
Trường liên tục đổi mới để đáp ứng nhu
cầu của học sinh. Điểm đặt biệt của trường
là chương trình “Princes Man”.
Với chương trình Princes Man, trường hướng
học sinh trở thành người tài giỏi toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực, tốt bụng và có lòng
trắc ẩn và tự hào khi đóng góp vào cộng
đồng của mình. Khi học tại PAC học sinh
được hỗ trợ tối đa và trao những cơ hội
để trở thành những “hoàng tử” thực thụ.
Với sự hỗ trợ tốt và luôn luôn sẵn sàng
dành cho du học sinh với chương trình
ISTP giúp học sinh quốc tế có bước
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chuyển tiếp trôi chảy khi bắt đầu học tại
trường với chương trình tiếng Anh tăng
cường” ESL” và những hỗ trợ về văn hóa.
Chương trình xã hội và ngoại khóa chào
đón du học sinh hòa nhập vào trường và
cộng đồng rộng lớn.
Du học sinh được đào tạo có tầm nhìn
rộng khắp toàn cầu, giúp học sinh trở
thành công dân toàn cầu trong tương lai.
Hiện tại trường có số lượng học sinh quốc
tế đến từ 9 quốc gia và các học sinh theo
học trong chương trình trao đổi văn hóa
đến từ khắp nơi trên thế giới.
PAC sẽ có ký túc xá dành cho 150 nam
sinh trong năm 2019 bổ sung thêm cho
chương trình gia đình bản xứ hiện tại.
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SACE
IDBP

Trường Nam

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.pac.edu.au
CRICOS Provider Code: 00368A

Pulteney Grammar School
Pulteney Grammar là một trường
năng động nằm ngay trung tâm
thành phố Adelaide.
Trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo với
kết quả học sinh đạt được xuất sắc trong
nhiều năm cho phép học sinh tiếp tục việc
học đại học với những chuyên ngành mà
mình chọn.
Pulteney mang lại cho học sinh một trải
nghiệm học tập trong môi trường của
trường nam nữ học chung với cấu trúc gồm
4 bậc học bao gồm: nhà trẻ, mẫu giáo,
trung học cở sở và trung học phổ thông.

Con bạn sẽ có được một cộng
đồng hỗ trợ tốt cho việc học với qui
mô của trường vào khoảng 1,000
học sinh giúp cho nhân viên nhà
trường biết và chăm sóc tốt cho từng
học sinh.
Trường có nhiều môn giảng dạy đáp
ứng nhu cầu và sở thích của từng
học sinh với các chương trình chất
lượng cao trong các môn thể thao,
âm nhạc, kịch nghệ, tranh luận, nói
trước công chúng và nhiều môn
khác. Pulteney đảm bảo cho con
bạn chủ động tham gia vào các hoạt
động học tập và có được sự tự tin

theo năng lực của mình để đón nhận
thách thức, phát triển tư duy sáng tạo
và phản biện và có được tính kết nối
cộng đồng cao.

Nhà trẻ-12
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Trường
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Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.pulteney.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 00369M

Scotch College
Scotch College là một trường
hàng đầu tại Úc. Trường chào
đón học sinh đến từ khắp nơi
trên thế giới giúp trường có sự
đa dạng văn hóa và tôn giáo.
Trường cung cấp nhiều chương trình đa
dạng cho du học sinh bao gồm tiếng Anh
tăng cường và những trải nghiệm văn hóa
thật sự. Scotch College mạnh về học thuật
với nhiều học sinh đạt kết quả ATAR xuất
sắc. khi là học sinh tại Scotch College, con
bạn sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại
khóa. Có nhiều đội thể dục thể thao, nhóm
trình diễn nhạc, biểu diễn kịch và nhiều
hoạt động ngoài trời cũng như câu lạc bộ
dành cho học sinh.
Được thành lập từ năm 1919, tọa lạc trên
một khuôn viên rộng 21 hecta có nhiều
cảnh quang tuyệt đẹp, trường Scotch

College có nhiều tòa nhà có kiến trúc
cổ và cơ sở vật chất hiện đại.
Trường Scotch College chú trọng các
chương trình lãnh đạo giúp phát triển
học sinh. Điều phối viên học sinh quốc
tế làm việc toàn thời gian giúp chăm sóc
và thu xếp các vấn đề về an sinh cho du
học sinh quốc tế tại trường.

7-12

Ký túc xá

SACE

Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.scotch.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 00615B
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Seymour College
Seymour College là trường
nội trú tư thục dành cho nữ
nổi tiếng về chất lượng đào
tạo. Nhiều cựu học sinh của
trường Seymour đã trở thành
những nhà lãnh đạo.
Ngoài việc phát triển về giáo dục
trường còn hỗ trợ tối đa cho các nữ
sinh trở thành những người lãnh đạo
lạc quan và mạnh mẽ. Con bạn sẽ có
cơ hội tham gia các hoạt động ngoại
khóa bao gồm khiêu vũ, nhạc kịch, các
cuộc thi học thuật và các câu lạc bộ,

Pedal Prix, tranh luận và giải thưởng
Duke of Edinburgh. Nữ sinh học tại
trường có thể học nhạc, cách sử dụng
các nhạc cụ mình thích hoặc tham gia
vào các hoạt động thể dục thể thao
như đua thuyền, thể dục dụng cụ,
tennis, cỡi ngựa.
Được thành lập năm 1922, Seymour
College là 1 trường thuộc Uniting
Church và là một trong những trường
tư thục dành cho nữ sinh hàng đầu.
Trường nằm cách trung tâm thành
phố 5 km, bên dưới Adelaide Hills,
bao bọc bởi một vùng đất rộng và
nhiều vườn tược.

Trường dạy chương trình SACE và cả IBDP.
Học sinh Seymour có thể nộp đơn vào học
tiếp tục tại các trường đại học hàng đầu ở
Úc và thế giới.

7-12
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SACE
IDBP

Trường Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.seymour.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 00628G

St George College
St George College là trường
trung học chính thống giáo đầu
tiên tại Úc được xây dựng trên
nền tảng giáo lý Ki-tô giáo theo
đức tin của Thánh Saint George.
Chỉ cách trung tâm thành phố
vài phút nên có thể đến trường
bằng các phương tiện công
cộng dễ dàng.
Được thành lập năm 1983, trường Saint
George College dành cho cả nam và nữ

và dạy từ bậc mẫu giáo đến lớp 12 nổi
tiếng với chương trình giảng dạy tăng
cường trong một môi trường mang tính
cộng đồng cao.
Tại Saint George, con bạn sẽ được đào tạo
tốt, trưởng thành, sẵn sàng đón nhận tất cả
các thử thách trong tương lai. Với đội ngũ
giáo viên trình độ cao và quan tâm đến
từng học sinh, trường cung cấp chương
trình đào tạo dựa trên những giá trị nền
tảng và văn hóa của đức tin Ki-tô giáo.
Trường có một môi trường đa văn hóa
tương tác và hỗ trợ tốt với trang thiết bị
hiện đại giúp học sinh phát triển tốt nhất
trong học tập.

Mẫu giáo12
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SACE

Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.sgc.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 02799F
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Trường St John’s Grammar School
Trường St John’s Grammar
School thành lập năm 1958
là trường nam nữ học chung,
dạy học sinh từ lớp mẫu giáo
đến lớp 12.
Danh tiếng của trường cũng tỉ lệ cao
đậu vào Đại học là kết quả hiển nhiên
kết hợp cách giáo dục tận tâm của các
giáo viên đầy kinh nghiệm. Trường St
John’s có nhiều cơ sở vật chất hiện
đại bao gồm trung tâm biểu diễn nghệ
thuật, trung tâm thiết kế và công nghệ,
trung tâm công nghệ thông tin, các

phòng thí nghiệm. Các trang thiết bị và
cơ sở vật chất hiện đại cũng tiêu chuẩn
giảng dạy cao, giúp cho bạn đạt kết quả
tốt nhất.
Trường nhắm đến một phương thức
đào tạo trong môi trường hỗ trợ tối đa
khuyến khích từng học sinh phát triển
các kỹ năng xã hội, phát triển tâm lý, khả
năng sáng tạo nghệ thuật, tinh thần ổn
định và thái độ lạc quan trong học tập.
Con bạn sẽ có trải nghiệm văn hoá
đúng chuẩn mực Úc trong môi trường
học tập thoải mái thanh bình, chỉ cách
thành phố 20 phút. St John’s luôn chăm

sóc chu đáo nhu cầu của học sinh quốc
tế và giữ liên lạc chặt chẽ với phụ huynh
học sinh.

Mẫu giáo12
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Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.stjohns.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 02301D

Trường Trinity College
Trường Trinity College là
trường nam nữ học chung.
Học phí vừa phải, chào đón
du học sinh đến học trong môi
trường học tập hỗ trợ cao theo
thiên chúa giáo.
Tọa lạc ngoại ô thành phố Adelaide,
Trinity College nhận học sinh từ nhà trẻ
đến lớp 12 với môi trường học tập xuất
sắc Trinity chi ra thành 5 trường đảm
bảo hỗ trợ tốt nhất cho từng học sinh.

Học sinh sẽ nhận được dịch vụ tốt nhất
từ trường cơ sở vật chất tuyệt vời, cơ
hội đa dạng, tham dự các hoạt động tại
thành phố và tại Úc.
Quyết tâm vượt trội và chú trọng các
mối quan hệ chất lượng là những yếu
tố quan trọng của Trường. Trinity là
trường tư thục lớn nhất tại Úc được
nổi tiếng về chất lượng đào tạo, các
chương trình đào tạo nghề, thể thao và
các hoạt động ngoài trường học.

Nhà trẻ-12
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Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.trinity.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 02709B,
00374C
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Trường University Senior College
USC là trường chuyên dạy
học sinh lớp 11 và 12. USC
nằm trong khuôn viên
trường đại học Adelaide
giúp cho học sinh có được
sự chuyển tiếp tốt vào môi
trường đại học.
Tại USC con bạn có thể theo học
chương trình SACE, học sinh quốc
tế cần học tối thiểu 18 tháng để
hoàn tất chương trình SACE để lấy
bằng tú tài.

Là một chương trình chuyển tiếp với
các trường đại học đối tác, con bạn khi
hoàn tất được đảm bảo vào học tại một
trường đại học Úc hoặc tại 1 cơ sở đào
tạo bậc cao.
USC giảng dạy các khóa Anh ngữ tăng
cường được thiết kế đặc biệt giúp các
du học sinh chuyển tiếp tốt vào lớp 11
và 12 sau đó.

Mẫu giáo12
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Trường
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Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.sgc.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 02799F

Khi con bạn theo học tại USC, con bạn
sẽ được thu xếp ở gia đình bản xứ an
toàn và hỗ trợ du học sinh tốt nhất.

Trường Nữ Walford Anglican School
Trường Nữ Walford Anglican
School là trường nội trú có ký túc
xá nổi tiếng về chất lượng đào
tạo. Walford là một cộng đồng
năng động nơi mà việc học tập
được ưu tiên hàng đầu và những
mối quan hệ bạn bè trọn đời
cũng được hình thành từ đây.
Tại Walford con gái bạn sẽ được khuyến
khích và hỗ trợ để được phát triển tốt
nhất. Cơ sở vật chất hiện đại sẽ giúp cho
học sinh có chuẩn bị tốt nhất để đeo đuổi
những ước mơ và tham vọng của tương lai.
Trường học vừa phải giúp cho mỗi bé gái
biết nhau và có được một cảm nhận mình
là một thành viên của cộng đồng.
Cộng đồng trường luôn chào đón các sinh
viên trên toàn thế giới như: Trung Quốc,
Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Thái Lan,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Đức.
Học sinh quốc tế sẽ ở ký túc xá của trường
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Walford nằm gần trường và trường cách
trung tâm 4 km. Điều này giúp cho nữ sinh
có được một môi trường an toàn có thể sử
dụng được các tiện ích suốt 7 ngày 1 tuần.
Walford là trường nữ đầu tiên tại Úc giảng
dạy cả 3 chương trình cho chương trình tú
tài quốc tế (IBDP) và là trường nữ đầu tiên
tại Nam Úc cùng lúc giảng dạy chương
trình IBDP và SACE cho học sinh lớp 11 &
12. Hơn 95% học sinh tốt nghiệp tiếp tục
học lên Đại học.

Mẫu giáo12
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Trường Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.walford.asn.au
CRICOS Provider Code: 00563J

Trường Wesminster School
Trường Westminster là trường
nam nữ học chung có ký túc
xá dành cho học sinh từ mẫu
giáo đến lớp 12. Có 1,100 học
sinh trong đó có khoảng 40
học sinh quốc tế ghi danh
hàng năm.
Học tại Westminter, con bạn có được
những trải nghiệm về đào tạo giáo dục
vượt trội, trường trang bị nhiều sự tương
tác công nghệ và tạo cơ hội cho các em
phát triển kỹ năng trong cộng đồng đa văn
hóa thân thiện, an toàn.

Trường giảng dạy nhiều môn như ngoại
ngữ, thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, hướng
dẫn cách lãnh đạo và các chương trình
trao đổi văn hóa khắp thế giới. Để giúp
con bạn thành công trong học tập, trường
lập kế hoạch học tập cho từng em một.
Điều này giúp các em có được sự phát
triển bền vững về thể chất và tâm lý cũng
như được chăm sóc chu đáo khi học tập
và sinh sống tại Adelaide.

Nhà trẻ-12
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Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.westminster.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 00602G

Trường Wesminster rất tự hào về thành tích
học tập đã đạt được của các em học sinh
quốc tế. Các học sinh tốt nghiệp từ trường
tiếp tục học lên cao hơn tại các trường đại
học danh tiếng trên thế giới.

Trường Woodcroft College
Trường Woodcroft là trường
Trung học sôi động và hiện đại,
có giảng dạy chương trình tú
tài quốc tế và là thành viên của
Hiệp hội các trường Quốc tế.
Trường Woodcroft là trường nam nữ học
chung, các lớp học dành cho học sinh từ
mẫu giáo đến lớp 12. Học sinh tại trường
Woodcroft luôn được khuyến khích suy
nghĩ cầu tiến và cố gắng để đạt được
thành công chuẩn mực cao.
Khi học lớp 11 và lớp 12, học sinh có thể
chọn chương trình tú tài của bang Nam
Úc học chương trình tú tài quốc tế chương trình này đã được giảng dạy từ
khi thành lập trường năm 1989.
Woodcroft có đội ngũ giáo viên và nhân
viên hỗ trợ tâm huyết luôn sẵn lòng hướng
dẫn dìu dắt cho học sinh trong quá trình
học tập. Trường có cơ sở vật chất hiện đại,
chú trọng phát triển công nghệ hiện đại
cập nhật, luôn luôn chú trọng tính cộng

đồng và mục tiêu đề ra, Woodcroft nỗ
lực hết mình hỗ trợ học sinh phát triển
để thành công trở thành công dân toàn
diện đóng góp tích cực cho xã hội.
Trường Woodcroft cung cấp:
>> Các lớp tiếng Anh tăng cường
>> Hệ thống các gia đình bản xứ quan
tâm chu đáo và phù hợp với học sinh
>> Các nhân viên được đào tạo chuyên
nghiệp, tâm huyết
>> Một cộng đồng học tập luôn đổi mới,
phát triển

Mẫu giáo12
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Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.woodcroft.sa.edu.au
CRICOS Provider Code: 01645K
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TRƯỜNG
CATHOLIC
Trường Catholic tại Nam Úc chào
đón các gia đình muốn có một
nền giáo dục dựa trên nguyên
tắc thiên chúa giáo trên nền
tảng công giáo.
Trường Catholic là trường tư thục, Trường
có nhiều hỗ trợ gồm chương trình anh ngữ,
chương trình định hướng, thông báo học
tập và phát triển, phục vụ, hỗ trợ học tập
và chương trình xã hội.

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.cesa.catholic.edu.au

Trường Mercedes College
Trường Mercedes là trường
công giáo nổi tiếng cho học
sinh nam nữ có chương trình
anh ngữ tại trường, và có
chương trình chuyển tiếp vào
Đại học. Trường là thành viên
của Hiệp hội trường Quốc tế
(CIS) và có giảng dạy chương
trình tú tài quốc tế.
Trường có kinh nghiệm đón nhận học
sinh quốc tế hơn 45 năm, dịch vụ
hỗ trợ sinh viên tuyệt vời, nhân viên
chuyên trách quản lý chỗ ở, giám hộ và
học tập, gia đình bản xứ. Là một phần
của cộng đồng của trường và chỉ được
cách trường trong phạm vi lái xe
20 phút đến trường.
Tại Mercedes, học sinh sẽ sử dụng
laptop trong lớp toàn bộ thời gian và
có thể theo học chương trình tú tài
quốc tế hoặc tú tài của bang Nam Úc
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trong 2 năm lớp 11 & 12. Con của
bạn cũng có thể tham gia nhiều môn
thể thao và các hoạt động giáo dục
ngoài trời.
Trường Mercedes thành lập năm 1954,
cách trung tâm Adelaide 15 phút. Từ
Mercedes có thể nhìn thấy thành phố
và biển. Trường có nhiều vườn cây, các
toà nhà theo kiến trúc cổ và hiện đại
bao gồm các trung tâm biểu diễn nghệ
thuật, phòng thể thao, sân tennis và các
sân chơi.

7-12

nhà bản xứ
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Trường
Nam-Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.mercedes.catholic.edu.au
CRICOS Provider Code: 00365D

Trường trung học Our Lady of
the Sacred Heart College
Our Lady of the Sacred Heart
College là trường trung học nữ
tại Adelaide (OLSH). OLSH tọa
lạc thuận tiện cách trung tâm
thành phố 10 phút, với một cơ sở
đào tạo có môi trường học tập an
toàn cho tất cả học sinh.
Được thành lập năm 1947, OLSN là một
cộng đồng năng động, đặt biệt chú trọng
phát triển đào tạo giáo dục và trân trọng
tính cá nhân của từng học sinh, chương
trình dạy năng động và thực tiễn giúp kết
nối với thế giới của các em tạo nên đam

mê cho các em có được quá trình học tập
trọn đời và tính tự tin, sáng tạo, là người sử
dụng hiệu quả các công nghệ mới. Nhân
viên nhà trường với năng lực cao chuẩn bị
tốt cho học sinh đón đầu thách thức trong
tương lai thông qua khuyến khích sáng
tạo, tính cứng rắn, tính phục hồi nhanh.
Khi gửi con gái theo học tại OLSH, con
gái bạn sẽ có những tình bạn quí báu,
phát triển các kỹ năng sống quan trọng và
trưởng thành khi ra trường, độc lập, tự tin
sẵn sàng đón đầu bất cứ thánh thức nào
trong một thế giới hiện đại.
Trường có 4 phòng lạnh dành cho khoa
học và máy tính, nhà bếp chuyên nghiệp

cũng như các phòng studio cho nhạc kịch,
OLSH có cơ sở vật chất hiện đại và lấy học
sinh làm nền tảng cho các công nghệ với
wifi có sẵn ngay tại sân trường.
OLSH mang lại:
>> Kết quả học tập xuất sắc
>> Tiếng anh tăng cường và hỗ trợ cho từng
cá nhân
>> Tư vấn các hướng chuyển tiếp vào Đại học

7-12

nhà bản xứ

SACE

Trường Nữ

Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.olsh.catholic.edu.au
CRICOS Provider Code: 02209M

Trường St Francis de Sales College
Trường ST Francis de Sales
College dạy từ mẫu giáo đến
lớp 12. Trường đào tạo dành
cho nam nữ tọa lạc tại khu
vực đồi Adelaide và núi
Barker cách 30 km từ thành
phố Adelaide.

này tất cả đều có năng lực đạt được
mục tiêu và ảnh hưởng tốt đến thế giới
mình sống.

Điểm đặc biệt của trường là từ Thánh
Francis de Sales (1567-1622) người đã
từng nói “Hãy là chính bạn và mạnh mẽ
như thế”. Ngài đã cho rằng trong thế giới

Trường ST Francis de Sales giúp đáp ứng
được nhiều cho con bạn bằng việc giúp
các em tập trung học tập, phát triển giá
trị bản thân và thể chất. Nhiều môn học
chuyển tiếp và hướng đi đáp ứng nhu cầu
của từng học sinh.

Trường ST Francis de Sales có văn hoá
nuôi dưỡng cho học sinh tham dự vào
hành trình tìm niềm tin cá nhân trong môi
trường giúp bạn đạt được trình độ học vấn,
tình yêu học hỏi, và đón nhận cá tính riêng
biệt của từng học sinh.

Mẫu giáo12
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Cần thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.stfrancis.catholic.edu.au
CRICOS Provider Code: 03516C
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Tham khảo

>> Adelaide được xếp hạng thứ 5 trong số các thành đáng sống trên thế giới
theo tổ chức Economist Intelligence – theo bài viết tóm tắt về xếp hạng các
thành phố đáng sống 2017.
* Bằng cấp đại học tại Úc được kiểm soát bởi cơ quan quản lý khung bằng cấp Úc được
nhiều quốc gia đánh giá cao.

Về tổ chức StudyAdelaide
StudyAdelaide phát triển thành phố Adelaide như trung tâm phát triển giáo dục,
cung cấp thông tin và hỗ trợ cho sinh trước và sau khi đến Úc. Study Adelaide
được tài trợ bởi chính phủ bang Nam Úc và có được hơn 40 cơ sở giáo dục
là thành viên. Nguồn ngân sách chính từ hội đồng thành phố Adelaide, TAFE
Nam Úc, các trường Đại học công lập bang Nam Úc - Đại học Flinders, Đại học
Adelaide và Đại học Nam Úc.

StudyAdelaide | GPO Box 2814, Adelaide SA 5001 Australia | (+61) 8 8226 0022
Phủ nhận chung: Thông tin cung cấp được Study Adelaide và Bộ phát triển tiểu bang thu thập từ
nhiều nguồn dữ liệu. Dù đã cẩn thận chuẩn bị cho việc cung cấp thông tin, thông này được sử dụng
nhằm mục đích hướng dẫn chung và người đọc cần liên lạc với từng cơ sở đào tạo để có thông tin
đầy đủ và cập nhật nhất.
Chân thành cảm ơn nguồn thông tin hình ảnh từ StudyAdelaide, Cơ quan Du lịch bang Nam Úc,
Tổ chức Sự kiện Thương mại Adelaide và các cơ sở giáo dục đào tạo.
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