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Trường Công Lập Bang Tasmania
Tasmania tự hào với nền giáo dục và giảng dạy ưu tú. Giáo
trình Giảng dạy của Úc đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia về
chất lượng giáo dục.
Nền giáo dục của bang Tasmania mang đến cho học sinh
sự vượt trội so với các bạn cùng trang lứa và mở ra con
đường đến thành công. Chúng tôi được biết đến bởi
những thành tích học tập ưu tú của mình.
Các trường công lập của Tasmania cung cấp môi trường
học tập chất lượng cao với các trang thiết bị công nghệ
thông tin, khoa học và học tập hiện đại, sân trường đẹp và
cơ sở vật chất tuyệt vời cho hoạt động thể thao. Các
trường của chúng tôi đã phát triển một loạt các chương
trình nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của từng học
sinh. Chúng tôi luôn làm cho học sinh quốc tế cảm thấy
được chào đón, với chất lượng đào tạo cao trong một môi
trường an toàn và sẵn sàng trợ giúp.
Giáo dục công lập ở Tasmania đang dẫn đầu trong việc
chuẩn bị cho các bạn trẻ sẵn sàng cho cuộc sống trong thế
kỷ 21. Chúng tôi rất chú trọng trong việc xây dựng những
điểm mạnh trong học tập và những kỹ năng tư duy phản
biện của học sinh.

Học sinh Tốt nghiệp Trường ở Tasmania, Gyu Chul Myeong, được trao
Học bổng Isaac Newton để theo học tiến sĩ tại Đại học Cambridge ở Anh
Quốc. Hình chụp với Hiệu trưởng Keith Wenn.

Trường Trung học Chuyên môn hóa
Hệ thống cao đẳng năm Lớp 11 và 12 ở Tasmania mang
đến cho học sinh quốc tế một trải nghiệm độc nhất.
Học sinh học ở Trường Phổ thông Cơ sở từ năm Lớp 710 và sau đó học lên Phổ thông Trung học năm 11 và
12. Điều này cho phép học sinh hoàn thành việc học của
mình trong một môi trường được thiết kế để đáp ứng
nhu cầu cụ thể của học sinh ở mỗi giai đoạn học tập.

9 Trường Trung học Cơ sở
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•
•
•
•
•
•
•

Trường Trung học Clarence
Trường Trung học Devonport
Trường Trung học Kingston
Trường Trung học New Town
Trường Trung học Ogilvie
Trường Trung học Prospect
Trường Trung học Queechy
Trường Trung học Rose Bay
Trường Trung học Taroona

6 Trường Trung học Phổ thông
•
•
•
•
•
•

Trường Cao đẳng Don
Trường Cao đẳng Elizabeth
Trường Cao đẳng Hobart
Trường Cao đẳng Launceston
Trường Cao đẳng Newstead
Trường Cao đẳng Rosny

Tasmania tập trung cao vào việc đáp ứng nhu cầu của
những học sinh có năng khiếu và tài năng và cung cấp
nhiều lựa chọn về giáo trình giảng dạy phù hợp với trí tuệ,
sở thích và khả năng của mỗi học sinh. Có các chương
trình cộng tác với Đại học Tasmania dành cho những Học
sinh Đạt Thành tích Cao.

Trợ giúp mang tính Cá nhân hóa
Học sinh quốc tế tại các trường công lập Tasmania
nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng. Mỗi trường có một
Cố vấn Học sinh Quốc tế tận tình chăm sóc mục vụ và
trợ giúp trong việc học tập. Mỗi trường cũng cung cấp
Chương trình Hỗ trợ Tiếng Anh. Nhân viên thuộc
nhóm GETI có thể nhận cuộc gọi khẩn cấp suốt 24 giờ
để hỗ trợ học sinh quốc tế. Sẽ chẳng bao giờ là khó
khăn mỗi khi cần sự giúp đỡ.
Với dân số trên 500,000, Tasmania có khả năng mang
đến cho học sinh quốc tế dịch vụ trợ giúp mang tính
cá nhân hóa và cơ hội tận hưởng sự trải nghiệm đất
nước Úc một cách đích thực.

Một Nơi Tuyệt vời để Sinh sống
Tasmania là một bang hải đảo tuyệt đẹp của Úc. Nổi
tiếng với những bờ biển hoang sơ, những khu rừng
được liệt vào danh sách di sản và vị trí gần với vùng
Biển Nam Cực, tuy vậy tài sản lớn nhất lại là con
người. Người Tasmania nổi tiếng với sự thoải mái,
thân thiện và chào đón.
Các thành phố ở Tasmania an toàn, thận thiện và cung
cấp một môi trường học tập và sinh sống đảm bảo.
Tasmania mang đến cơ hội trở thành một phần của một
cộng đồng phát triển, thịnh vượng; mang đến một môi
trường văn hóa và nghệ thuật, cà phê và nhà hàng, chợ
và các lễ hội âm nhạc sống động. Tasmania cũng là một
nơi của vẻ đẹp thiên nhiên và với gần một nửa diện tích
của bang được bảo vệ bởi những Khu vực Di sản Thế
giới, công viên quốc gia hay những khu bảo tồn biển và
rừng, không có gì ngạc nhiên khi Tasmania có không khí
sạch nhất trên thế giới.
Tasmania được quốc tế công nhận là một điểm đến cho
cả du lịch và học tập. Tasmania vừa lọt vào danh sách
một trong ‘Mười Khu vực đáng Tham quan Nhất Thế
giới’ của Lonely Planet. Học sinh có thể chọn học ở một
trong các thành phố sôi động của Tasmania; Hobart,
Launceston hoặc Devonport. Mỗi thành phố đã nhận
được giải thưởng là một trong những thành phố thân
thiện nhất trên thế giới.

Chương trình Ở cùng Người
dân Địa phương của Chính phủ
Tasmania
Vận hành bởi Chính phủ Bang Tasmania, chương trình
ở cùng người dân địa phương cung cấp chỗ ở an toàn,
đảm bảo và thân thiện cho học sinh từ Lớp 7-12.
Những người chủ nhà địa phương sẽ cung cấp cho học
sinh một môi trường sống an toàn, sẵn sàng trợ giúp
và tiếp đón niềm nở với một phòng ngủ riêng tư được
trang bị nội thất.
Những người chủ nhà địa phương sẽ trợ giúp cho học
sinh về các dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội, đi lại và
tham gia các hoạt động gia đình, cộng đồng và văn hóa
Úc.
Học sinh được cung cấp ba bửa ăn bổ dưỡng mỗi ngày,
sử dụng các tiện ích (nước, điện và internet) và sử
dụng các vật dụng (sử dụng tivi, bàn ủi, máy hút bụi và
giặt giũ).

Chính phủ Bang Tasmania có một nhóm chuyên về vấn
đề ở cùng người dân địa phương nhằm đảm bảo các
vấn đề sau:
1. Mọi gia đình đã hoàn thành kiểm tra lý lịch tư pháp.
Hình ảnh với sự cho phép của Tourism Tasmania

Hàng loạt các hoạt động

2. Kiểm tra mọi gia đình để đảm bảo chỗ ở là phù
hợp cho học sinh.
3. Văn phòng của chúng tôi có dịch vụ liên lạc khẩn
cấp 24/7 miễn phí cho tất cả học sinh và chủ nhà.

ngoại khóa đa dạng
Mỗi trường có một loạt các chương trình ngoại khóa cho
học sinh đã bao gồm trong học phí. Các hoạt động ngoại
khóa được tổ chức bao gồm lướt sóng, thể thao đồng
đội và âm nhạc. (Chèo thuyền kayak là một hoạt động
ngoại khóa được học sinh yêu thích, hình chụp bên phải).
Các hoạt động ngoại khóa khuyến khích sự cân bằng
giữa học tập / cuộc sống lành mạnh và là một phương
cách rất tốt để kết bạn. GETI có thể giới thiệu trường
phù hợp nhất cho từng cá nhân học sinh.

Hình ảnh với sự cho phép của Sean Scott

Ngày Học kỳ Năm 2018
Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

BẮT ĐẦU
Thứ Tư 7 Tháng Hai

BẮT ĐẦU
Thứ Hai 30 Tháng Tư

BẮT ĐẦU
Thứ Hai 23 Tháng Bảy

KẾT THÚC
Thứ Sáu 13 Tháng Tư

KẾT THÚC
Thứ Sáu 6 Tháng Bảy

KẾT THÚC
Thứ Sáu 28 Tháng Chín

Học kỳ 4
BẮT ĐẦU
Thứ Hai 15 Tháng Mười

KẾT THÚC
Thứ Năm 20 Tháng Mười Hai
Các lớp Phổ thông Trung học
kết thúc vào Tháng Mười Một
trước kỳ thi cuối năm

Ghi chú: Học sinh có thể đăng ký nhập học suốt trong năm. Tuy nhiên, học sinh được khuyến nghị nên hoàn thành trọn năm học Lớp 11 và 12.

Học phí*
Phí hàng năm

Phí hàng tuần

Chương trình Dự bị

Tiểu học
(Lớp 1–6)

14,000 đô la Úc

350 đô la Úc một tuần

Không có

Trung học Cơ sở
(Lớp 7–10)

12,000 đô la Úc

300 đô la Úc một tuần

Không có

Trung học Phổ thông
(Lớp 11–12)

13,200 đô la Úc

350 đô la Úc một tuần

Học phí học Tiếng Anh

Bao gồm trong học phí ở trên

Hoạt động Ngoại khóa

Bao gồm trong học phí ở trên

350 đô la Úc một tuần
Bao gồm ESL + các môn chính quy
và chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng
cho việc học Trung học Phổ thông.

*Phí liệt kê ở trên bao gồm học phí, kể cả học phí học Tiếng Anh và tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Phí sách vở, đồng phục và các chuyến đi chơi tham quan cụ thể sẽ được tính thêm. Hãy liên lạc với GETI Tasmania để có thêm thông tin.
Khoảng thời gian học tối thiểu là hai tuần.

Chi phí Ở Nhà Người dân Địa phương
Lớp 7–12
300 đô la Úc một tuần
Một mức phí 200 đô la Úc chỉ trả một lần sẽ được tính cho công
việc bố trí vào nhà ở của người dân địa phương.

Phí Hành chánh
Phí hành chánh trang trải cho những công việc giám hộ, nộp đơn
xin học, bố trí trường và một số công việc thay đổi về chỗ ở với
người dân địa phương hoặc trường học.
50 đô la Úc một tháng
Tối đa 300 đô la Úc một năm

*Bảo vệ của Chính phủ Úc đối với Sinh viên quốc
tế
Tại GETI Tasmania, chúng tôi muốn học sinh có được khoảng
thời gian ở Tasmania an toàn, bổ ích và thú vị. Học sinh học
tập ở Úc bằng thị thực du học được bảo vệ bởi Đạo luật Dịch
vụ Giáo dục dành cho Du học sinh Quốc tế (ESOS) và Bản Quy
tắc Hành xử Quốc gia dành cho Cơ quan Đăng ký và Cơ sở Giáo
dục và Đào tạo Du học sinh Quốc tế.
ESOS bảo vệ sinh viên quốc tế bằng việc đặt ra các tiêu chuẩn
đồng nhất cho các cơ sở giáo dục và bảo vệ người tiêu dùng
đối với sinh viên. Bất kể đang học tập tại nơi nào ở Úc, sinh
viên quốc tế vẫn được bảo vệ bởi ESOS. Bạn có thể tìm thêm
thông tin tại Bộ Giáo dục và Đào tạo của Chính phủ Úc
www.internationaleducation.gov.au

Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Nước ngoài
Mỗi tháng

50 đô la Úc (xấp xỉ)

Mỗi năm

600 đô la Úc (xấp xỉ)

Thông tin liên lạc:
ĐT: +61 3 6165 5727
Fax: +61 3 6233 7839
Email: info@geti.tas.gov.au
www.study.tas.gov.au
CRICOS 03352G

