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Phương châm của Trường Trung học Viewbank là 
bảo tồn sự xuất sắc. 

Chúng tôi cam kết liên tục xây dựng một môi trường tôn 
trọng, hoà nhập, tích cực, an toàn và quan tâm, khuyến 
khích nâng cao năng lực và đấu tranh cho sự công bằng. 

Chúng tôi tôn vinh tính đa dạng của tất cả mọi người 
trong cộng đồng và hoan nghênh mọi nguồn gốc xuất 
thân, trải nghiệm, giới tính, bản năng giới tính, khả năng, 
tuổi tác, văn hoá và tín ngưỡng.

Trường Trung học Viewbank, với số học sinh hiện tại là 
1.470, hoan nghênh các học sinh quốc tế từ Lớp 7 đến Lớp 
12 đến từ mọi miền thế giới. 

Trường cam kết giảng dạy và học tập có chất lượng để 
khuyến khích học sinh phát triển với tư cách người học 
cũng như tư cách cá nhân. 

Với phạm vi rộng lớn trong chương trình giảng dạy và các 
lựa chọn hoạt động ngoại khoá mang tính đổi mới, các 
học sinh có thể đạt được kết quả học vấn vững vàng nhờ 
thái độ tích cực và sự hỗ trợ của các giáo viên hăng say và 
tận tuỵ.

Sharon Grimes 
Hiệu trưởng

THÔNG ĐIỆP CỦA 
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAM KẾT GIẢNG DẠY 
VÀ HỌC TẬP CÓ CHẤT LƯỢNG ĐỂ 
KHUYẾN KHÍCH HỌC SINH PHÁT 
TRIỂN VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI HỌC 
CŨNG NHƯ TƯ CÁCH CÁ NHÂN. 
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TẠI SAO NÊN CHỌN TRƯỜNG 
TRUNG HỌC VIEWBANK?
Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh các học sinh quốc tế gia nhập gia đình chúng tôi! Chúng tôi tự hào về 
chương trình Học sinh Quốc tế của mình. Các học sinh quốc tế của trường đóng góp rất nhiều cho tính đa 
dạng đa văn hoá mà chúng tôi được hưởng. 

Chúng tôi không chỉ cung cấp nền giáo dục học vấn hạng 
nhất mà còn nhiệt tình hỗ trợ đào tạo thế mạnh, năng lực 
toàn diện cho học sinh. 

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã đón tiếp các 
học sinh quốc tế đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, 
Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Ấn độ, và Nam Mỹ. Các gia đình 
chọn Trường chúng tôi vì các tiêu chuẩn học vấn và danh 
tiếng của Trường. 

Có hai nhân viên của trường cung cấp hỗ trợ toàn diện và 
chất lượng cao, bao gồm:

• sắp xếp nhà Homestay (sống cùng gia đình chủ nhà)
• sắp xếp đón học sinh mới ở phi trường
• hướng dẫn trước khi ghi danh học
• chương trình giới thiệu trường
• hỗ trợ tiếng Trung trong lớp học
• tham quan trường

 

Một chương trình học vấn khuyến khích 
học sinh vượt trội 
Chương trình học Tăng tốc và Nâng cao (AE) của Trường 
Trung học Viewbank là dành cho các học sinh có năng 
khiếu và tài năng được xác định là rất có khả năng, quyết 
tâm và hăng say học tập. 

Chương trình này tạo cơ hội để học tập trong môi trường 
thử thách và khích lệ với các học sinh có khả năng tương tự 
như nhau. Các học sinh phù hợp sẽ có các kỹ năng học vấn 
cao hơn nhóm bạn cùng tuổi.

Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học (VCE) của bang 
Victoria là một thử thách lớn cho các học sinh để thực sự 
đánh giá năng lực học tập của mình và thiết lập cơ hội tốt 
nhất để đạt được các lộ trình có chất lượng. 

Trường Trung học Viewbank đòi hỏi tất cả các học sinh 
trung học phổ thông phải ưu tiên dành thời gian và nỗ lực 
để đạt được thành công về VCE và tự hào về các nỗ lực của 
mình.

Tại Trường Trung học Viewbank chúng tôi cung cấp các 
chương trình đặc biệt như:

• tiếp cận các Môn học VCE từ Lớp 10  
• tiếp cận nhiều chương trình Khoa học, Công nghệ, Kỹ sư, 

Nghệ thuật và Toán học (STEAM)
• các cơ hội mở rộng trong toán học và khoa học
• chương trình học nhạc cụ rộng khắp
• học công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng
• tiếng Nhật và tiếng Đức
• hỗ trợ nhiều cho môn Tiếng Anh là Ngôn ngữ Bổ sung 

(EAL) (đối với các học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 9, còn có 
những buổi hỗ trợ thêm về EAL mỗi tuần; cộng thêm các 
lớp EAL riêng biệt cho các học sinh Lớp 10 đến Lớp 12)

• các câu lạc bộ bài tập về nhà cho môn toán/khoa học và 
tiếng Anh/nhân văn

• chương trình lãnh đạo của học sinh
• chăm sóc mục vụ và hỗ trợ tư vấn cho học sinh
• y tá của trường
• chương trình kinh nghiệm làm việc
• chương trình về các mối quan hệ tôn trọng phát triển tốt
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Nhiều hoạt động ngoại khoá đa dạng 
Trường Trung học Viewbank có nhiều hoạt động ngoại khoá 
cho học sinh tham gia. Đây là một cách tuyệt vời để đạt 
được sự tự tin về tiếng Anh và gặp bạn mới! 

Chúng tôi cung cấp các hoạt động học và biểu diễn nhạc 
cụ, sản xuất và biểu diễn kịch nghệ, chương trình thể thao 
cũng như tranh luận và phát biểu trước công chúng.  

Ngoài ra, chúng tôi còn đăng cai tổ chức chương trình gồm 
nhiều hoạt động khác nhau vào giờ nghỉ trưa, chuyến đi 
nước ngoài đến Mỹ và các chuyến đi trao đổi du học sinh 
với trường kết nghĩa đến Đức và Nhật bản. 

Nghiêm túc về vấn đề an sinh của học sinh
Trường Trung học Viewbank cam kết cung cấp môi trường 
an toàn nơi trường lắng nghe ý kiến của học sinh quốc tế về 
các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của các em. 

Chúng tôi đảm bảo quan tâm đặc biệt đến sự an toàn của 
học sinh quốc tế, đến từ các nền tảng đa dạng văn hoá và 
ngôn ngữ. Điều này bao gồm:
Trước khi Khởi hành: 
Tất cả các học sinh và gia đình đều nhận được nhiều 
tài liệu thiết yếu trong đó trình bày các chính sách của 
trường, chi phí sách giáo khoa và đồng phục, và thông tin 
về cuộc sống ở Úc từ trước khi đến Úc. 
Điều này cũng cho phép diễn ra sự trao đổi giữa học sinh 
và điều phối viên học sinh quốc tế từ trước khi các em 
khởi hành.
Đón ở Phi trường: 
Tất cả các học sinh cần đón ở phi trường sẽ được nhân 
viên của chương trình học sinh quốc tế đón và đưa về nhà 
homestay.
Chương trình giới thiệu về trường: 
Chúng tôi có một buổi giới thiệu về trường cho tất cả 
các học sinh ngay sau khi các em đến trường. Chúng tôi 
sẽ cung cấp cho các em một tập thông tin bao gồm các 
hướng dẫn và nội quy của trường, các thủ tục, v.v. 
Các thông tin chi tiết về nước Úc, phong tục và văn hoá 
của Úc, khu vực địa phương, và cộng đồng trường cũng 
được bao gồm trong đó.
Nhóm An sinh: 
Nhóm phụ trách an sinh cho học sinh của Trường phối 
hợp chặt chẽ với các nhóm phụ trách khối lớp trung học 
cơ sở và khối lớp trung học phổ thông trong việc khởi 
xướng, điều phối, thực hiện và đánh giá các chương trình 
phát triển và an sinh cho học sinh. 

Có tài liệu trên hệ thống compass để cho phép tất cả học 
sinh đều được tiếp cận nhất quán nhiều hỗ trợ về thể chất, 
xã hội cũng như tình cảm.

Nhà homestay cho học sinh quốc tế 
Các nhà homestay của Trường Trung học Viewbank đều 
được nhân viên điều phối học sinh quốc tế và trợ lý của 
nhân viên điều phối học sinh quốc tế theo dõi sát sao và 
đến thăm thường xuyên.  

Cả cơ sở cung cấp nhà homestay và học sinh đều ký vào 
thoả thuận trách nhiệm homestay nhằm đảm bảo mỗi bên 
đều làm tròn trách nhiệm của mình. 

Chúng tôi có những quy định nghiêm ngặt về homestay để 
đảm bảo học sinh của trường được an toàn.

Gia đình homestay sẽ cung cấp cho bạn: 
• nơi an toàn, an ninh và thân thiện để sống
• hộ gia đình tuân thủ các Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em
• phòng đơn riêng biệt để bạn sử dụng riêng
• ba bữa ăn một ngày, bảy ngày một tuần, kể cả đồ ăn nhẹ  
• các đồ dùng trong nhà – giường, tủ, khăn tắm và ga mền
• các tiện ích – ga, điện, chi phí sưởi và nước, internet
• dịch vụ lau chùi các khu vực sinh hoạt chung
• sử dụng các khu sinh hoạt trong nhà
• trang thiết bị học tập – bàn, đèn học, giá sách
• tham dự các buổi tối họp phụ huynh thay cho cha mẹ 

học sinh. 

“Tôi hài lòng về chương trình homestay. Mọi thứ đều 
ngăn nắp và hữu dụng. Trường hoàn toàn hỗ trợ tôi bất kể 
khi nào tôi cần được giúp đỡ” Jacky, phụ huynh có con ở 
homestay. 

Địa điểm thuận tiện
Trường Trung học Viewbank nằm kế bên nhiều khu bảo tồn thực vật và động vật 
bản địa, và khuôn viên trường thật hấp dẫn. Trường chúng tôi cách trung tâm 
thành phố Melbourne khoảng 17 cây số và:

• gần các trung tâm mua sắm, ngân hàng, cơ sở y tế và giải trí
• được phục vụ bởi các tuyến xe lửa và xe buýt chạy thường xuyên.    
• là môi trường cộng đồng thân thiện và an toàn, có nhiều công viên, đường đi 

bộ, và đi xe đạp.

Một câu chuyện mới đây về 
sự thành công
Daniel BI đến từ Trung quốc, em học 
môn Tiếng Anh là Ngôn ngữ Bổ sung 
(EAL), Toán Chuyên sâu, Hoá, Kinh tế 
và tiếng Trung trong Lớp 12 VCE và 
tham gia chơi bóng rổ. Daniel hiện 
đang học bằng Cử nhân Khoa học tại 
trường Đại học Melbourne. 

“Kinh nghiệm học tập ở Trường 
Trung học Viewbank trong ba năm 
đã giúp tôi có được nền tảng vững 
chắc cho con đường tương lai của 
mình. Điều tốt đẹp nhất về cuộc sống 
ở trường của tôi là không những tôi 
học được ngôn ngữ mới và nền văn 
hoá Úc mà tôi còn mở rộng mạng lưới 
xã hội và có những người bạn tuyệt 
vời.”

ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT VỀ CUỘC SỐNG Ở TRƯỜNG 
CỦA TÔI LÀ KHÔNG NHỮNG TÔI HỌC ĐƯỢC NGÔN 
NGỮ MỚI VÀ NỀN VĂN HOÁ ÚC MÀ TÔI CÒN MỞ 
RỘNG MẠNG LƯỚI XÃ HỘI VÀ CÓ NHỮNG NGƯỜI 
BẠN TUYỆT VỜI.”
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LIÊN HỆ TRƯỜNG
Viewbank College

1 Warren Road, Viewbank, Victoria 3084

Nhân viên Điều phối Học sinh Quốc tế: Summer Guo

Số Điện thoại Liên hệ: + 61 3 8458 2823/9458 2811 
Email: viewbank.co@education.vic.gov.au  
Trang mạng: https://www.viewbank.vic.edu.au/ 
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