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Trường Mill Park Secondary College là trường Trung Học có quy mô lớn ở phía bắc Melbourne. Trường
tọa lạc ở vị trí thuận tiện cho tất cả các loại hình phương tiện giao thông công cộng và gần hai Trường
Đại Học tốt nhất của Melbourne. Trường giảng dạy trên 50 môn học của các chương trình Giáo Dục và
Đào Tạo Nghề (VET) và Chứng Chỉ Giáo Dục Bang Victoria (VCE), bao gồm các lớp học Vật Lý, Hóa
Học và Sinh Học, cũng như đầy đủ các môn Nghệ Thuật, Công Nghệ, và Thể Thao.

Ở Nhà Dân Bản Xứ (Homestay)
Sống tại nhà dân bản xứ mang đến cho học sinh môi
trường tốt nhất có thể để trải nghiệm văn hóa Úc và cải
thiện trình độ Anh Ngữ của các em.
Các gia đình bản xứ được phỏng vấn và chọn lọc vô
cùng kỹ lưỡng dựa trên quy trình tuyển chọn chặt chẽ
theo hướng dẫn của Ban Giáo Dục Quốc Tế.

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế

Trung tâm Anh Ngữ tại Trường

Trường Mill Park Secondary College là ngôi trường đa
dạng và đa văn hóa với Chương Trình Học Sinh Quốc
Tế gặt hái nhiều thành công và được biết đến rộng rãi
dành cho các du học sinh. Chương Trình Học Sinh Quốc
Tế đã thực sự làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc
sống của tất cả các học sinh tại Trường và các đóng góp
của Học Sinh Quốc Tế cho Nhà Trường luôn được chào
đón, hoan nghênh và công nhận.

Học Sinh Quốc Tế có thể hoàn thành Chương Trình Anh
Ngữ Chuyên Sâu tại trường. Học sinh tại Trung Tâm
Anh Ngữ của Trường có thể hoàn thành chương trình
chuyên sâu bằng Tiếng Anh trong vòng 6 tháng từ các
giáo viên Anh Ngữ có trình độ chuyên môn cao.

Học Sinh Quốc Tế của chúng tôi nhận được sự quan
tâm hỗ trợ thường xuyên từ Điều Phối Viên Học Sinh
Quốc Tế - phụ trách hỗ trợ sinh hoạt và phúc lợi cho học
sinh. Điều Phối Viên Học Sinh Quốc Tế giúp sắp xếp
mọi thứ từ việc đưa đón tại sân bay đến các homestay
chất lượng cùng với các gia đình địa phương.

•

Quá trình chuyển tiếp suôn sẻ vào các lớp học
chính khóa.

•

Được làm quen với các giáo viên sẽ dạy các môn
học chinh khóa cho các em.

•

Được tham gia các hoạt động của Nhà Trường.

•

Cơ hội kết bạn.

Để hỗ trợ quá trình thích nghi với sinh hoạt và học tập tại
Melbourne, học sinh được tham gia vào Chương Trình
Định Hướng dành riêng cho mình.

Chương trinh Anh Ngữ tại trường sẽ mang đến cho
các em:

Chứng chỉ Giáo dục Bang
Victoria (VCE)
Học sinh theo học tại Trường Mill Park Secondary
College được chọn học các môn học VCE và VET (Giáo
dục và Đào tạo Nghề) hoàn chỉnh nhất của khu vực phía
bắc Melbourne
Có trên 50 môn học được giảng dạy tại Nhà Trường.
Học sinh có thể hoàn tất toàn bộ Chương trình VCE
hoặc Chương trình VCE cùng với một số môn VET.
Trường có thành tích cao ở các khóa Kinh tế và Quản trị
Kinh doanh, với nhiều học sinh Lớp 12 của Trường thường
xuyên nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất của Bang.
Trong năm 2015 học sinh Lớp 12 của trường đạt hai giải
thưởng VCE Premier dành cho thành tích học tập xuất sắc.

Tạo dựng tương lai của bạn!

Tại Trường Mill Park Secondary College, học sinh quốc
tế của chúng tôi được bố trí ở tại các gia đình bản xứ tốt
bụng, luôn quan tâm và hỗ trợ các em. Điều Phối Viên
Học Sinh Quốc Tế thường xuyên thăm hỏi và theo sát
các em nhằm tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa gia đình
và nhà trường. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm
bảo học sinh được chăm sóc chu đáo, an toàn và vui vẻ..
“ Hành trình homestay của gia đình chúng tôi với Baowei
bắt đầu từ Tháng 4 năm nay. Cùng với trải nghiệm tuyệt
vời này Chúng tôi được hiểu thêm về trường học tại
Trung Quốc, về những nét văn hóa và cách sống khác
biệt, về gia đình của Baowei ở Trung Quốc. Chúng
tôi còn thưởng thức món lẩu Trung Hoa cùng với phụ
huynh của em khi họ đến Melbourne thăm em dịp
nghỉ hè. Chúng tôi khuyến khích các gia đình bản xứ
được trải nghiệm chương trình homestay tuyệt vời này.
Chúng tôi cũng mong đợi một ngày nào đó được đến
thăm gia đình Baowei tại Trung Quốc.”

“Một mình tự lập ở nước ngoài mới nghĩ đến thì khá là lo
lắng, nhưng năm học tại Trường Mill Park chính là giai
đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đời mình trong sự quan
tâm hỗ trợ từ nhà trường khiến mình có cảm giác gần gũi
như ở nhà. Thầy cô luôn tận tình giúp đỡ khi mình chưa
theo kịp bài học trên lớp và nhiều lúc giao cho mình những
vấn đề thử thách lý thú hơn khi nhận thấy bài học mình đã
được học tại Việt Nam hoặc quá dễ đối với mình. Mình
không thấy vấn đề gì dù là nhỏ nhất, vì tất cả mọi người
luôn luôn ở bên để chia sẻ. Mình cảm thấy tình yêu và sự
tôn trọng của thầy cô và các bạn xung quanh.”

Sonia Aspros – Gia đình bản xứ

Thanh Binh Tran

Phúc Lợi, Chăm Sóc & Hỗ Trợ dành cho Học Sinh
Phúc lợi của mỗi học sinh luôn là ưu tiên tại Trường Mill
Park Secondary College. Chúng tôi nhận thấy học sinh
quốc tế có các nhu cầu khác nhau và đòi hỏi sự quan
tâm hỗ trợ phù hợp để giúp các em được hòa nhập và
vui vẻ trong môi trường mới.

Học sinh của chúng tôi được hỗ trợ về nhiều mặt từ Điều
Phối Viên Phúc Lợi Học Sinh, nhân viên phụ trách thanh
niên, chuyên gia y tế, giáo viên hướng nghiệp, Điều Phối
Viên Theo Cấp Lớp và giáo viên dạy Nhóm Tại Gia.

