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1. Xuất sắc về chất lượng và trải nghiệm học tập
Tất cả các trường Công lập ở bang Tasmania giảng 
dạy chương trình chuẩn quốc gia của Úc và có lịch 
sử lâu năm đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học 
tập với kết quả vượt trội. Tại Tasmania, 98% học sinh 
trung học nhận được lời mời vào các trường đại học 
- nhiều hơn bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào 
khác ở Úc.

So sánh về tỷ lệ học sinh trung học quốc tế giữa các bang 
nhận được lời mời vào đại học:

2. Các trường Trung học chuyên sâu
Hệ thống giáo dục Tasmania phân chia các Trường 
Trung học Cơ sở (Lớp 7 đến lớp 10) từ các Trường 
Trung học Phổ thông Chuyên sâu (Lớp 11 và 12). Các 
trường Trung học Phổ thông trang bị sự tập trung 
cho việc học sau này tại trường đại học, tiếp cận các 
cơ sở vật chất chuyên ngành với hơn 100 lựa chọn 
môn học thú vị.

3. Chương trình Ở cùng Người bản xứ 
(Homestay) của Chính phủ Tasmania

Được vận hành bởi Chính phủ bang Tasmania, 
chương trình Ở cùng người bản xứ cung cấp chỗ ở 
an toàn, bảo đảm và thân thiện cho học sinh từ lớp 
7 đến lớp 12 để trải nghiệm cuộc sống gia đình và 
cộng đồng Úc đích thực. Giáo dục Chính phủ bang 
Tasmania (TGE) duy trì liên lạc trực tiếp thường 
xuyên với các gia đình chủ nhà và đảm bảo rằng tất 
cả gia đình chủ nhà đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao 
về nơi ở và phúc lợi của học sinh.

4. Hoạt động ngoại khóa đa dạng
Các trường công lập cung cấp chương trình trao dồi 
năng khiếu miễn phí nhằm phục vụ niềm đam mê 
và tài năng của học sinh. Những chương trình này 
bao gồm Âm nhạc, Thể thao đồng đội, Tranh luận, 
Lướt sóng và Chèo thuyền kayak. Học sinh được 
khuyến khích tham gia các hoạt động năng khiếu 
nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa học tập và cuộc 
sống lành mạnh, thực hành tiếng Anh và kết bạn 
mới.

5.  Hỗ trợ cá nhân
Mỗi trường Công lập bang Tasmania đều có một 
Cố vấn Học sinh quốc tế tận tâm hỗ trợ về học tập 
và trợ giúp cá nhân cho các học sinh quốc tế. Giáo 
dục Chính phủ bang Tasmania (TGE) cũng quản lý 
đường dây hỗ trợ trường hợp khẩn cấp 24/7 để đảm 
bảo học sinh luôn tiếp cận sự trợ giúp và hỗ trợ khi 
cần.

Trường Trung học Cơ sở (Lớp 7–10)

 Trường Trung học Phổ thông (Lớp 11–12)

TasTAFE 
(Trường dạy nghề 

chính phủ)
Đại học

Hệ thống Giáo dục Tasmania

TAS

98%

NSW

87%

VIC

82%

QLD

91%

WA

87%

SA

87%

NT

84%

ACT

93%

Nguồn: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chính phủ Úc

Vì sao nên chọn Trường Công lập bang Tasmania?
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1. Nơi có cuộc sống an toàn và thân thiện
Người dân Tasmania được biết đến là những người 
hay giúp đỡ và thân thiện. Các thành phố ở Tasmania 
có cuộc sống an ninh, luôn hiếu khách và đem đến 
một môi trường an toàn cho sinh viên quốc tế. 
Hobart, thành phố thủ đô, được công nhận là một 
trong những thành phố thân thiện nhất thế giới và 
có tỷ lệ tội phạm thấp nhất so với bất kỳ thành phố 
thủ đô nào của Úc. 

2. Môi trường nói tiếng Anh đích thực
Hơn 97% số học sinh tại các trường công lập bang 
Tasmania là học sinh địa phương. Điều này giúp 
cho Tasmania trở thành một nơi hoàn hảo cho học 
sinh quốc tế phát triển các kỹ năng tiếng Anh và có 
những trải nghiệm đích thực về cuộc sống ở Úc.

3. Chi phí sinh hoạt và học phí hợp lý
Chi phí sinh hoạt tại các thành phố của Tasmania 
thấp hơn đáng kể so với nhiều thành phố khác ở Úc. 
Chi phí nhà trọ và học phí thấp là lợi thế để học sinh 
trang trải chi phí trung bình hàng tuần thấp nhất ở 
Úc.

4. Môi trường nguyên sơ và cộng đồng 
sôi động

Tasmania là nơi có không khí sạch nhất và chất 
lượng nước tinh khiết nhất trên thế giới, và là nơi 
có những thắng cảnh thiên nhiên và cảnh quan 
tuyệt vời. Tiểu bang mang đến cho học sinh cơ hội 
trở thành một phần của cộng đồng đang phát triển, 
thịnh vượng với nét đặc trưng về văn hóa và nghệ 
thuật sống động, các quán cà phê và nhà hàng, chợ 
và lễ hội âm nhạc. 

5. Khí hậu ôn hoà
Là một bang hải đảo, Tasmania trải qua bốn mùa rõ 
rệt và khí hậu ôn hòa - nhiệt độ không quá nóng 
hoặc lạnh buốt như ở các thành phố khác. Hobart 
là thành phố thủ đô khô nhất của Úc và thường mát 
hơn Melbourne khoảng 2°C.

 Vì sao nên chọn Tasmania?
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Chỗ ở dành cho học sinh 

Sống với các gia đình ở địa phương và 
tận hưởng trải nghiệm văn hóa thực sự.

Bộ phận chuyên trách Sinh viên quốc tế (GETI) của 
Sở Giáo dục bang Tasmania quản lý chương trình Ở 
cùng người bản xứ (Homestay) dành cho học sinh 
quốc tế học tập tại các trường Công lập Tasmania. 
Chương trình được sắp xếp trực tiếp bởi bộ phận 
chuyên phụ trách Homestay của chúng tôi và được 
hỗ trợ bởi dịch vụ điện thoại 24/7 trong trường hợp 
khẩn cấp. 

Chủ nhà Homestay của GETI Tasmania sẽ cung cấp 
cho học sinh:

• Môi trường sống an toàn, luôn trợ giúp và thân 
thiện.

• Phòng ngủ riêng được trang bị đủ nội thất.
• Khu vực học tập chuyên dụng với bàn, ghế và đèn học.
• Ba bữa ăn bổ dưỡng mỗi ngày cùng với đồ ăn nhẹ.
• Sử dụng tiện nghi (ví dụ: TV, bàn ủi, máy hút bụi, 

giặt ủi).
• Sử dụng Wifi hợp lý trong việc học tập, nghiên 

cứu và liên lạc. 

Gia đình chủ nhà sẽ hỗ trợ học sinh khi đến Tasmania, 
làm quen với môi trường mới ở đây, và cũng tạo cơ hội 
cho học sinh tham gia vào các hoạt động cùng gia đình, 
cộng đồng và văn hoá của Úc.

Gia đình chủ nhà có nhiệm vụ chăm sóc cho học sinh 
ngoài giờ học và hỗ trợ theo dõi sức khỏe và cũng như 
đời sống của mỗi học sinh.

Đội ngũ Homestay của chúng tôi đảm bảo rằng:

• Mỗi gia đình chủ nhà đều được kiểm tra lý lịch kỹ, được 
đăng ký với Chính phủ Tasmania.

• Chúng tôi thường xuyên kiểm tra điều kiện nhà ở để 
đảm bảo phù hợp cho việc ăn ở và học tập của học sinh.

• Số liên lạc khẩn cấp 24 giờ hỗ trợ cho tất cả học sinh và 
gia đình chủ nhà.

“Chủ nhà ở đây rất tốt. Khi tôi đến Hobart lần 
đầu tiên, gia đình chủ nhà đón tôi tại sân bay. 
Gia đình chủ nhà thường thích chia sẻ cuộc 
sống của mình với các học sinh. Khi tôi có thắc 
mắc, tôi thường hỏi chủ nhà và luôn nhận 
được sự giúp đỡ nhiệt tình. Mọi người ở đây 
thích giúp đỡ và họ đưa tôi đi du lịch cũng như 
chia sẻ về văn hóa của Úc. Tôi cảm thấy rất 
may mắn.

Người Bố - chủ nhà của tôi - là một đầu bếp 
giỏi. Ông có thể nấu các món ăn Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Hy Lạp, Ý và 
Mexico. Khi tôi đi học về, gia đình chủ nhà 
thường hỏi thăm về cuộc sống cũng như việc 
học ở trường và mọi người rất vui để giúp đỡ 
khi tôi có bài kiểm tra Tiếng Anh.”

Guanli Chen, học sinh quốc tế hiện đang học tại 
Trường Trung học Phổ thông Hobart
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Thực phẩm
Các bữa ăn đã bao gồm trong dịch vụ Homestay của 
GETI Tasmania, tuy nhiên, nếu bạn thích đi ăn ngoài ở 
nhà hàng thì có nhiều địa điểm tuyệt vời phục vụ các 
món ăn địa phương và quốc tế. Bạn sẽ trả khoảng 10 
đến 20 đô la Úc với món ăn châu Á tại nhà hàng hoặc 
quán cà phê. Đối với một bữa ăn hải sản tươi thì trung 
bình khoảng 30 đô la Úc. 

Phương tiện giao thông công cộng
Việc đi lại ở các thành phố tại Tasmania rất dễ dàng. Xe 
buýt là phương tiện công cộng phổ biến ở đây.

Ở Tasmania, học sinh được giảm giá vé xe buýt. Chi phí 
trung bình mỗi tuần là 20 đến 25 đô la Úc. Bạn có thể 
sử dụng thẻ trả trước mua từ công ty xe buýt với giá vé 
được giảm cho học sinh.

Làm việc
Tìm việc ở Tasmania cũng giống như ở bất cứ nơi nào 
khác. Các công việc làm thêm sẽ tuỳ vào nhu cầu tuyển 
dụng, tuy nhiên bạn sẽ được giúp đỡ và tư vấn để tìm 
công việc phù hợp. Học sinh thường tìm được việc 
làm trong ngành du lịch khách sạn và dịch vụ với mức 
lương khoảng 20 đến 25 đô la Úc mỗi giờ.

Để biết thông tin về điều kiện làm việc với visa du học, 
bạn hãy truy cập www.border.gov.au.

Mùa Hè

Tháng 12, tháng 1, tháng 2

24⁰C

Mùa Thu

Tháng 3, tháng 4, tháng 5

22⁰C

Khí hậu Ôn đới ở Tasmania

Mùa Đông
Tháng 6, tháng 7, tháng 8

14⁰C

Mùa Xuân
Tháng 9, tháng 10, tháng 11

16⁰C

Nhiệt độ ở mức cao trung bình hàng ngày
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Hỗ trợ học sinh và các dịch vụ khác

Cố vấn Học Sinh Quốc tế
Các trường đều có Cố vấn Học Sinh Quốc tế tận tâm và 
chu đáo, và họ sẽ là điểm liên lạc đầu tiên của các bạn 
học sinh. Cố vấn học sinh sẽ hỗ trợ thường xuyên trong 
quá trình bạn học tập tại trường.

Đường dây điện thoại khẩn cấp 24/7
Số điện thoại khẩn cấp thường trực 24 giờ mỗi ngày, 7 
ngày mỗi tuần được cung cấp cho tất cả học sinh quốc 
tế đang học tại các trường Công lập bang Tasmania. Các 
nhân viên thân thiện từ GETI sẽ luôn tận tình giúp đỡ bạn.

Trợ giúp ngôn ngữ và học tập
Các trường của chúng tôi đều có các giáo viên chuyên 
dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai và thường 
xuyên hỗ trợ học sinh. Họ dạy cho học sinh ngôn ngữ 
Tiếng Anh và kỹ năng đọc viết cần thiết trong tất cả các 
môn học.

Thông tin trước khi khởi hành
Các bạn học sinh sẽ được gửi các hướng dẫn hữu ích 
trước khi bạn đi du học. Chúng tôi cũng luôn sẵn sàng 
giúp đỡ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cuộc sống ở 
Tasmania. 

 
 
 
 

Đón học sinh tại sân bay*
Học sinh sẽ được đón từ sân bay và đưa đến chỗ ở khi bạn 
đến Tasmania.

*Đón tại sân bay chỉ dành cho học sinh ở Homestay.

Mở tài khoản ngân hàng và điện thoại
Khi bạn đến Tasmania, bạn sẽ được hướng dẫn trong việc 
đăng ký số điện thoại liên lạc và mở tài khoản ngân hàng.

Các buổi định hướng
Cố vấn Học sinh quốc tế sẽ tổ chức buổi định hướng cho 
học sinh khi bạn bắt đầu vào học. Các buổi định hướng 
sẽ bao gồm việc nhập học, thời khoá biểu và kỳ vọng của 
bạn khi học tập.

Cơ sở học tập
Mỗi cơ sở đào tạo đều có thư viện hiện đại với máy tính 
trang bị cho tất cả học sinh trong suốt các tuần học.

Chương trình Bạn đồng hành
Trường sẽ sắp xếp người bạn đồng hành là những sinh 
viên địa phương tại Tasmania, là người giúp các bạn học 
sinh quốc tế sớm ổn định và hoà nhập cuộc sống ở đây.
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6 trong số 10 trường có thành tích cao nhất ở 
Tasmania là các trường Công lập.

Hệ thống Giáo dục Tasmania

Hệ thống trường công lập bang Tasmania có cấu trúc 
độc đáo. Học sinh học trường Trung học Cơ sở từ lớp 7 
đến lớp 10, sau đó học lên trường Trung học Phổ thông 
từ lớp 11 và 12. Sự tách biệt giữa hai cấp trung học này 
cho phép học sinh Lớp 11 và 12 hoàn thành chương 
trình giáo dục ở môi trường được thiết kế chuyên biệt 
để chuẩn bị cho việc học đại học, học nghề, hoặc đi 
làm việc sau này. Học sinh được xem như người trưởng 
thành và được dạy các kỹ năng quan trọng để hỗ trợ 
tương lai, chẳng hạn như sự tự lập và khả năng tự quản 
lý việc học của mình.

Là một sinh viên quốc tế, bạn có thể theo học ở bất kỳ 
cấp học nào. Tuy nhiên, nếu bạn dưới 12 tuổi, thì ba mẹ 
hoặc người giám hộ sẽ phải đến Tasmania ở cùng bạn. Chứng chỉ Giáo dục Tasmania (TCE)

TCE là chứng nhận được trao cho những học sinh hoàn 
thành chương trình Trung học Phổ thông ở Tasmania. 
Chứng chỉ này được công nhận bởi các trường đại học 
và nhà tuyển dụng trên toàn nước Úc. Để đạt chứng chỉ 
tốt nghiệp này, học sinh phải hoàn thành hai năm học 
tại trường Trung học Phổ thông và đạt yêu cầu tối thiểu 
về Tiếng Anh và Toán.

Điểm xếp hạng tuyển sinh vào Đại học 
tại Úc (ATAR)
Tất cả các trường đại học ở Úc phân bổ tuyển sinh dựa 
trên kết quả học tập Lớp 11 và 12 của học sinh. Những 
kết quả này dựa từ điểm xếp hạng ATAR của học sinh. Ở 
trường Trung học Phổ thông, học sinh có thể chọn bất 
kỳ môn học nào phù hợp với nguyện vọng và sở thích 
của mình, tuy nhiên để đạt điểm ATAR và được nhận 
thư mời nhập học đại học Úc thì học sinh sẽ cần học ít 
nhất bốn môn “tiền đại học” (Các môn ở Trình độ 3). Học 
sinh thực hiện tốt các môn học ở Trình độ 3 của mình sẽ 
đạt điểm ATAR cao hơn, đồng nghĩa với khả năng được 
chấp nhận ở nhiều chương trình học ở trường đại học 
hơn.

Để biết thêm thông tin về TCE và ATAR, bạn hãy truy cập 
www.tasc.tas.gov.au

Trường Độ tuổi Lớp

Trường Tiểu học

6 1

7 2

8 3

9 4

10 5

11 6

Trường Trung học Cơ sở

12 7

13 8

14 9

15 10

Trường Trung học Phổ thông
16 11

17 12
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Tasmanian Government Schools require an IELTS 
score of 5.0 for direct entry into Senior High 
School (Year 11–12). Students who do not meet this 
requirement will be placed into a 2 term / 20 week 
intensive English program at one of two specialised 
Junior High Schools. Following completion of this 
course students will gain direct entry to their choice 
of Tasmanian Senior High School to complete their 
Tasmanian Certificate of Education (TCE). 

More than 98% of international students who 
graduate from Tasmanian Government Schools  
and apply for university in Australia receive an  
offer – the highest success rate in Australia.  
The unique Tasmanian Senior High School system  
is the perfect way to prepare students for further 
study at university, and the English Preparation 
Program will ensure that students commence senior 
high school with the English language skills they 
need to excel in their chosen pre-tertiary subjects.

All lessons under the English Preparation Program 
will take place inside a Tasmanian Government 
Junior High School. Students will continue to study 
subjects such as mathematics, science and art in an 
intensive English environment with highly qualified 
English as an additional language (EAL) teachers.  » Program available to students  

with English level lower than IELTS 
5.0 (or equivalent)

 » Schools: Kingston High School 
(Hobart), Prospect High School 
(Launceston)

 » Students complete 60% intensive  
English classes, 40% mainstream 
classes

 » No additional tuition fees

 » Study the Australian Curriculum in  
an English intensive environment

 » Progress directly to Senior High 
School upon completion to obtain 
Tasmanian Certificate of Education 
(TCE)

English Preparation Program

10
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Trường Trung học Cơ sở (Lớp 7 đến lớp 10)

Các trường Trung học Cơ sở tập trung vào giảng 
dạy các môn học nền tảng cơ bản và cung cấp 
nhiều môn học tự chọn và các hoạt động phát 
triển khả năng học sinh. Các trường Trung học Cơ 
sở theo mô hình trường học truyền thống, học sinh 
sẽ mặc đồng phục của trường và giao tiếp với giáo 
viên theo cách gọi trân trọng.

Không yêu cầu trình độ tiếng Anh tối thiểu để học 
tại trường Trung học Cơ sở ở Tasmania. Mỗi lớp học 
ở trường Trung học Cơ sở có khoảng từ 20 đến 25 
học sinh, cho phép giáo viên có nhiều thời gian 
hơn cho mỗi học sinh của mình.

Các môn học
Ở khối Lớp 7 và Lớp 8, chương trình giảng dạy hỗ 
trợ phát triển kiến thức, hiểu biết và kỹ năng trong 
8 lĩnh vực học tập chính: Tiếng Anh, Toán, Khoa 
học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Sức khỏe và Thể chất, 
Nghệ thuật, Thiết kế và Công nghệ. Học sinh có thể 
đăng ký học thêm các chương trình bổ sung khác ở 
trường của mình.

Đối với khối Lớp 9 và Lớp 10, học sinh học các môn 
chính gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Sức khỏe 
và Giáo dục thể chất, Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
Học sinh cũng chọn hai môn tự chọn để học chuyên 
sâu. Những môn tự chọn này bao gồm Nghệ thuật, 
Công nghệ, Âm nhạc, Thiết kế và Ngôn ngữ.

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

8:40 – 8:50 Sinh hoạt 
chung

Sinh hoạt 
chung

Sinh hoạt 
chung

Sinh hoạt 
chung

Sinh hoạt 
chung

8.50 – 10:05 
Tiết 1 Tiếng Anh Khoa học Âm nhạc Toán Tiếng Anh

10:05 – 10:25 
Giải lao

10:25 – 11:40 
Tiết 2 & 3 Toán Giáo dục Ngoài 

trời Tiếng Anh Nghệ thuật Khoa học

11:40 – 12:00 
Giải lao

12:00 – 1:15 
Tiết  4

Giáo dục Ngoài 
trời

Xã hội
và Lịch sử

Toán
Xã hội
và Lịch sử

Giáo dục Ngoài 
trời

1:15 – 1:50 
Giải lao

1:50 – 3:05 
Tiết 5 Âm nhạc Nghệ thuật

Xã hội
và Lịch sử

Khoa học
Xã hội
và Lịch sử

Hoạt động Bóng rổ Câu lạc bộ 
Khoa học

Nếu bạn muốn tư vấn về việc chọn trường, vui lòng liên hệ với GETI.
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Ngành học Các môn học

Ngôn ngữ tiếng Anh • Tiếng Anh như một ngôn 
ngữ bổ sung

• Tiếng Anh Giao tiếp

• Tiếng Anh Nghiên cứu

• Tiếng Anh Văn Bản

Khoa học, Công nghệ, 
Kỹ thuật và Toán 
(STEM)

• Toán chuyên ngành

• Phương pháp Toán học

• Toán tổng quát

• Vật lý

• Khoa học Vật lý (kết hợp Vật 
lý và Hóa học)

• Hóa học

• Sinh học 

• Khoa học môi trường và xã 
hội

• Điện tử

• Đồ họa máy tính và Thiết kế

• Nhà ở và Thiết kế

• Đồ họa Kỹ thuật

• Khoa học Máy tính

• Hệ thống thông tin và Công 
nghệ số

Kinh tế, Kinh doanh và 
Luật

• Kế toán

• Nghiên cứu Kinh doanh

• Kinh tế

• Nghiên cứu pháp lý

Ngành học Các môn học

Ngôn ngữ • Tiếng Hoa

• Tiếng Pháp

• Tiếng Đức

• Tiếng Nhật

• Tiếng Ý

Khoa học xã hội và 
Nhân văn

• Nước Úc ở Châu Á và Thái 
Bình Dương

• Ngành Châu Á học

• Lịch sử cổ đại

• Lịch sử hiện đại

• Địa lý

• Nghiên cứu Pháp lý

• Triết học

• Tâm lý học

• Công dân và Quyền công dân

• Nghiên cứu về Tôn giáo

Sức khoẻ và Giáo dục 
Thể chất

• Khoa học Thể thao

• Quản lý Thể thao

• Nghiên cứu Sức khoẻ

• Giáo dục ngoài trời và Lãnh đạo

• Phát triển Vận động viên

• Giới thiệu về Điều dưỡng

Nghệ thuật Sáng tạo • Sản xuất truyền thông

• Âm nhạc

• Kịch

• Nhảy

• Lý thuyết Nghệ thuật

• Phòng thực hành Nghệ 
thuật (bao gồm Thiết kế đồ 
họa)

Trường Trung học Phổ thông (Lớp 11–12)

Các trường Trung học Phổ thông Tasmania cho phép 
học sinh học chuyên về những môn nâng cao với các 
cơ sở vật chất chuyên dụng. Các trường Trung học Phổ 
thông trang bị cho học sinh vào đại học sau này - học 
sinh không phải mặc đồng phục, có thể gọi giáo viên 
bằng tên của họ và chịu trách nhiệm cho việc đến lớp 
của mình. Đối với những học sinh muốn hoàn thành 
chứng chỉ TCE, để học chương trình Trung học phổ 
thông thì học sinh được yêu cầu có trình độ tiếng Anh 
IELTS 5.0 hoặc tương đương cho tất cả các kỹ năng.

Các môn học
Sự đa dạng về các môn học thuật và giải trí đều 
có sẵn ở cấp Trung học Phổ thông. Học sinh được 
tư vấn khóa học nhằm đảm bảo việc lựa chọn các 
môn học phù hợp nhất cho kế hoạch học tập hoặc 
nghề nghiệp của mình.

Môn học bắt buộc Môn học tự chọn
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Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

8:30 – 8:45
Sinh hoạt 
chung

Sinh hoạt 
chung

Sinh hoạt 
chung

Sinh hoạt 
chung

Sinh hoạt 
chung

8.45 – 10:10
Tiếng Anh 
EAL 3

Giáo dục Ngoài 
trời 2

Sinh Học 3
Phương pháp 
Toán 3

Vật Lý 3

10:10 – 10:30 Giải lao Giải lao Giải lao Giải lao Giải lao

10:30 – 12:00
Tiếng Anh 
EAL 3

Giáo dục Ngoài 
trời 2

Tiếng Anh 
EAL 3

Phương pháp 
Toán 3

Vật Lý 3

12:00 – 1:00
Bữa trưa / 
hướng dẫn

Bữa trưa / 
hướng dẫn

Bữa trưa / 
hướng dẫn

Bữa trưa / 
hướng dẫn

Bữa trưa / 
hướng dẫn

1:00 – 2:25 Sinh Học 3
Phương pháp 
Toán 3

Vật Lý 3
Giáo dục Ngoài 
trời 2

Sinh Học 3

2:30 – 4:00 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 2

Thời khóa biểu mẫu

Nếu bạn muốn tư vấn về việc chọn trường, vui lòng liên hệ với GETI.
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8 điều bạn nên làm 
khi ở Tasmania

1. Thưởng thức hải sản tươi nhất thế 
giới.

2. Chinh phục những sườn dốc 
ngoạn mục của Núi Cradle.

3. Gặp gỡ chú quỷ Tasmania chỉ có 
ở Tasmania và cho chuột túi ăn tại 
Khu bảo tồn động vật hoang dã 
Bonorong.

4. Tìm hiểu các sản phẩm được 
sản xuất ở địa phương tại chợ 
Salamanca lịch sử của Hobart.

5. Đạp xe trên những cung đường 
trên núi dành cho xe đạp tốt nhất 
thế giới tại khu Blue Derby.

6. Bước vào thế giới kỳ quái của 
nghệ thuật Cũ và Mới tại bảo tàng 
MONA.

7. Chụp ảnh “selfie” mang tính biểu 
tượng tại Vịnh Wineglass.

8. Thư giãn dưới ánh nắng mặt trời 
và bơi tại Launceston Cataract 
Gorge.





 Giới thiệu các trường

Devonport

Launceston

Hobart

16
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Trường Trung học Cơ sở Clarence

Trường Trung học Cơ sở Clarence là trường 
trung học đầu tiên được thành lập ở khu 
phía Đông Hobart và có kết quả đáng tự 
hào về thành tích học tập và thể thao cũng 
như uy tín cho sự xuất sắc trong nghệ thuật 
sáng tạo và công nghệ thông tin. 

Chương trình giảng dạy tại trường Trung học 
Cơ sở Clarence nhằm tích cực tương tác tất 
cả học sinh với các chương trình có liên quan 
và mang tính thử thách cao, và trường không 
ngừng đưa ra những phương cách mới để 
chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng cho Thế kỷ 21.

Trường Trung học Cơ sở Clarence nằm cạnh bãi 
biển Bellerive tuyệt đẹp với sân thể thao rộng 
lớn và khu xưởng thực hành ấn tượng để học 
sinh phát triển các kỹ năng thiết kế thực tế và 
sáng tạo.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Chuyến đi trượt tuyết
• Chương trình ban nhạc mở rộng của trường 

với sáu tháng một lần các chuyến đi tại tiểu 
bang, liên bang và nước ngoài

• Nhóm / Câu lạc bộ Hùng biện
• Thiết kế và Công nghệ Ứng dụng

Địa chỉ: 25 Wentworth Street, Bellerive TAS 7018
Năm thành lập: 1959
Số lượng học sinh: 560
Số lượng học sinh quốc tế: 20
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Trường Trung học Cơ sở Kingston

Kingston là một vùng ngoại ô xinh đẹp và 
yên tĩnh nằm ở phía Nam trung tâm thành 
phố Hobart. Trường Trung học Kingston 
gần đây đã hoàn thành việc xây dựng một 
cơ sở học mới hiện đại và trường tự hào về 
cơ sở vật chất hiện đại và ấn tượng. 

Học sinh trường trung học Kingston được sử 
dụng những tiện ích về thể thao và giải trí rộng 
lớn của Trung tâm Thể thao Kingborough, 
nằm cạnh trường. Vì trường học chỉ cách bãi 
biển năm phút lái xe, nên trường có thể kết 
hợp đường bờ biển địa phương vào chương 
trình giảng dạy cho các môn học như Giáo dục 
Ngoài trời.

Địa chỉ:  Kingston View Drive, Kingston TAS 7050
Năm thành lập: 1972 (new campus established 2011)
Số lượng học sinh: 750
Số lượng học sinh quốc tế: 25

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Robotics 
• Chương trình Phát triển vận động viên 
• Thiết kế Game và Lập trình 
• Nghiên cứu nâng cao về Toán cho học sinh 

tài năng.
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Trường Trung học Cơ sở Taroona

Trường Trung học Cơ sở Taroona nằm dọc 
theo bờ sông Derwent xinh đẹp của Hobart, 
với lối đi ra đến bãi biển của riêng mình. 
Trường có chương trình giảng dạy tuyệt vời 
dành cho sinh viên quốc tế và lịch sử đáng 
tự hào về những sinh viên đã đạt thành tích 
cao theo học các trường đại học uy tín nhất 
của Úc. 

Các lớp học Tiếng Anh tại trường trung học 
Taroona được giảng dạy theo các nhóm nhỏ, 
gần gũi để học sinh phát triển các kỹ năng nói 
và viết Tiếng Anh lưu loát hơn.

Trường có các chương trình chuyên sâu về 
ngành hàng hải như Khoa học Hàng hải và 
Giáo dục Ngoài trời và các hoạt động như chèo 
thuyền kayak và lặn dưới biển. Trường cũng có 
nhiều môn học về Nghệ thuật và Âm nhạc.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Sản xuất Phim
• Hoạt hình và Sản xuất Phim
• Toán nâng cao cho học sinh tài năng
• Tâm lý học

Địa chỉ:  Meath Avenue, Taroona TAS 7053
Năm thành lập:  1958
Số lượng học sinh:  1080
Số lượng học sinh quốc tế:  40
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Trường Trung học Cơ sở Rose Bay

Nằm trên bờ biển Hobart về phía đông, 
trường Trung học Cơ sở Rose Bay có tầm 
nhìn toàn cảnh ra trung tâm thành phố 
Hobart, núi Wellington và sông Derwent. 
Đây là trường Trung học Cơ sở lớn nhất bên 
nhánh phía đông Hobart và cung cấp nhiều 
sự lựa chọn về môn học phù hợp với từng 
học sinh. Trường chỉ cách trung tâm Hobart 
5 phút lái xe, học sinh có thể đến trường dễ 
dàng bằng phương tiện giao thông công 
cộng.

Trường rất tích cực tham gia các cuộc thi cấp cao 
trong các lĩnh vực bao gồm Khoa học (Đoạt giải 
toàn bang 2019), Tranh luận, Thể thao, Robotics 
và Âm nhạc (Thắng giải thưởng toàn bang Ban 
hòa nhạc 2019). Các chương trình này cung cấp 
cho sinh viên trải nghiệm chuyên sâu và có cơ 
hội mở rộng việc học thông qua việc tham gia 
vào các chương trình bổ sung khác nhau.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Kỹ thuật
• Viết sáng tạo
• Toán nâng cao
• Các khóa học và cuộc thi Khoa học

Địa chỉ:  Kaoota Road, Rose Bay, Hobart TAS 7015
Năm thành lập: 1963
Số lượng học sinh: 700
Số lượng học sinh quốc tế: 20
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Hobart City High School (HCHS) là trường 
trung học dành cho cả nam và nữ sinh mới 
nhất của Tasmania nằm ở Hobart.

Được thành lập vào năm 2022, với bề dày 
truyền thống kế thừa 186 năm từ hai cơ sở 
Ogilvie và New Town. Cả hai trường này 
đều nổi tiếng về sự xuất sắc trong các hoạt 
động học tập, thể thao và văn hóa. HCHS 
cam kết truyền cảm hứng để học sinh thành 
công với tư cách là những nhà tư duy kết 
nối, kiên cường, sáng tạo và ham học hỏi 
trong một cộng đồng toàn cầu đa dạng và 
hòa nhập.

HCHS cung cấp các cơ sở Công nghệ thông tin, 
khoa học và kỹ thuật, nghệ thuật và kịch nghệ 
hiện đại, và các cơ sở thể thao tuyệt vời. Chương 
trình bồi dưỡng của trường mang đến cho học 
sinh cơ hội đi sâu vào các lĩnh vực mà học sinh 
quan tâm và khơi dậy trí tò mò, khả năng sáng 
tạo, đổi mới và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Học sinh quốc tế được chào đón và cung cấp 
một loạt các chương trình để giúp các em phát 
triển khả năng thông thạo tiếng Anh, thành 
công trong học tập và hòa nhập vui vẻ vào cộng 
đồng trường học.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
•  STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 

Nghệ thuật và Toán học)
• Viết tiếng Anh
• Âm nhạc
• Giáo dục ngoài trời
• Chèo thuyền

Trường Trung học Cơ sở Hobart City

Địa chỉ:  228 New Town Road, New Town TAS 7008
Năm thành lập: 2022
Số lượng học sinh:  1200
Số lượng học sinh quốc tế:  45
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Trường Trung học Cơ sở Prospect tọa lạc 
tại thành phố Launceston xinh đẹp. Trường 
nằm trong một khung cảnh cây xanh với 
tầm nhìn ra những ngọn núi xung quanh. 
Trường có lịch sử lâu đời chào đón sinh viên 
quốc tế từ khắp nơi trên thế giới và duy trì 
trường kết nghĩa / chương trình trao đổi với 
Kagawa, Nhật Bản.

Năm 2017, trường đã nâng cấp khuôn viên mới 
trị giá 8,5 triệu đô la Úc và giờ đây sinh viên có 
thể học tập tại các cơ sở và lớp học rất hiện đại. 
Trường trung học Prospect có chương trình 
chuyên sâu dành cho học sinh quốc tế và có 
những hỗ trợ thêm phù hợp cho mỗi học sinh.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Thiết kế và Công nghệ
• Phong cách sống và Thời trang
• Kịch
• Toán cao cấp
• Viết sáng tạo

Trường Trung học Cơ sở Prospect

Địa chỉ:  Ralph Street, Prospect TAS, 7250
Năm thành lập: 1965, (Một cơ sở đào tạo mới trị 
giá 8.5 triệu Đô la Úc hoàn thành vào tháng 2 năm 
2017)
Số lượng học sinh: 410
Số lượng học sinh quốc tế: 15
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Trường Trung học Cơ sở Queechy

Trường Trung học Cơ sở Queechy nằm 
ở ngoại ô Norwood, cách trung tâm 
Launceston năm phút. Trường Queechy có 
sân trường rộng rãi với bãi cỏ lớn, cũng như 
khoảng cách đi bộ qua các công viên lớn và 
khu vực giải trí. Trường trung học Queechy 
có môi trường học tập không chỉ cho những 
học sinh tài năng và có thế mạnh về học lực, 
mà còn cho các bạn học sinh có niềm đam 
mê nghệ thuật, nỗ lực thể thao và tham gia 
vào cộng đồng khắng khít và sôi động. 

Trường trung học Queechy rất năng động 
trong các môn về Khoa học, Kỹ thuật, Công 
nghệ và Toán học (STEM) và có nhiều cơ hội nổi 
bật cho học sinh. Có thể kể đến như Chương 
trình F1 tại trường, học sinh thiết kế và chế tạo 
một chiếc ô tô thu nhỏ; hoặc chương trình Tàu 
Ngầm, trong đó học sinh khám phá kỹ thuật, 
mã hóa và điện tử để thiết kế và chế tạo tàu 
ngầm thu nhỏ hoạt động.

Trường trung học Queechy cũng là trường duy 
nhất ngoài nước Mỹ cung cấp Dự án “Lead the 
Way”, bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn 
Toán học, Khoa học và Kỹ thuật để thiết kế cho 
các giải pháp thực tế.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Chương trình Kỹ thuật F1 trong trường học
• Chương trình Kỹ thuật Tàu ngầm của trường
• Dự án “Lead the Way”, chương trình STEM 

đẳng cấp thế giới.
• Nghệ thuật Tạo hình
• Khoa học mở rộng
• Học viện Bóng rổ

Địa chỉ: 161 Penquite Road, Norwood, Tasmania, 7250
Năm thành lập: 1959
Số lượng học sinh: 680
Số lượng học sinh quốc tế: 20
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Trường trung học cơ sở Devonport nằm ở 
trung tâm thành phố Devonport, phía Tây 
Bắc Tasmania. Trường có hồ bơi chuẩn kích 
thước Olympic, sân bóng rổ, lướt sóng, du 
thuyền, các cơ sở leo núi và nhiều câu lạc 
bộ thể thao mà học sinh có thể tham gia.

Trường trung học cơ sở Devonport mang đến 
cho học sinh cơ hội hòa mình vào cuộc sống 
ven biển của Úc, với người dân địa phương 
thân thiện và chương trình hỗ trợ xuất sắc 
dành cho học sinh như các chuyến dã ngoại và 
các hoạt động tìm hiểu văn hóa Tasmania và Úc 
cũng như hỗ trợ Tiếng Anh.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Câu lạc bộ Thể thao trong trường
• Toán học mở rộng
• Khoa học mở rộng
• Kịch, Khiêu vũ và Biểu diễn
• Giải trí Ngoài trời

Trường Trung học Cơ sở Devonport

Địa chỉ: 91 Best Street, Devonport TAS 7310
Năm thành lập: 1916
Số lượng học sinh: 480
Số lượng học sinh quốc tế: 15
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Trường Trung học Cơ sở Burnie

Burnie High School là một trường trung học 
dành cho cả nam và nữ sinh nằm ở Cooee, 
phía Tây Bắc Tasmania. Trường cung cấp 
một loạt các chương trình nhằm phát triển 
kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết, cũng 
như nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân của 
học sinh.

Trường Trung học Burnie khuyến khích việc 
học tập suốt đời, và nỗ lực chuẩn bị cho học 
sinh khả năng đối phó với những thử thách và 
chiến thắng trong tương lai.

Trường truyền cảm hứng cho học sinh đạt được 
sự xuất sắc của cá nhân và trở thành những 
người học có tư duy độc lập, có mục tiêu rõ 
ràng và ý thức về mục đích, đồng thời phát huy 
tối đa tài năng, kỹ năng và khả năng của học 
sinh trong nghề nghiệp tương lai.

Ngoài các cơ hội học tập được cung cấp trong 
các lớp học, Burnie High School cung cấp một 
loạt các nhóm và hoạt động ngoại khóa độc 
đáo và đa dạng để học sinh tham gia và thử 
thách bản thân hơn nữa trong quá trình giáo 
dục, trải nghiệm cuộc sống và phát triển.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
•  Nghệ thuật
• Giáo dục sức khỏe và thể chất
• Khoa học xã hội và Nhân văn
• Ngôn ngữ (tiếng Ý)
• STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 

Nghệ thuật và Toán học)
• Giáo dục nghề - Dược và Kỹ thuật
• Nghệ thuật biểu diễn
• Nông trại - Nghiên cứu Nông nghiệp

Địa chỉ:  Fidler Street, Cooee TAS  7320
Năm thành lập: 1916
Số lượng học sinh: 570
Số lượng học sinh quốc tế: 15
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Trường Trung học Phổ thông Elizabeth

Nằm ngay trung tâm của Hobart, trường 
Trung học Phổ thông Elizabeth tự hào về 
các chương trình giảng dạy và học tập 
tuyệt vời của mình. Vị trí của trường ở trung 
tâm Hobart cho phép sinh viên trải nghiệm 
về thành phố Hobart mỗi ngày và khiến 
trường Elizabeth rất thuận tiện cho việc di 
chuyển từ nhà đến trường. Sinh viên quốc 
tế từ hơn 35 quốc gia khác nhau đăng ký 
học tại Elizabeth College đã làm phong phú 
thêm kết quả học tập và trải nghiệm cho 
học sinh ở đây.

Trường Elizabeth có thành tích xuất sắc về học 
tập và trang bị cho học sinh một môi trường 
chuẩn bị hoàn hảo cho việc học đại học. Trường 
luôn đào tạo nhiều học sinh đạt kết quả cao và 
đem đến cơ hội cho học sinh đạt được mục tiêu 
của mình.

Hợp tác với Đại học Tasmania, Khoa Kinh 
Doanh của trường cho phép học sinh học về 
Kinh Doanh, Kế Toán và Kinh Tế với sự tham gia 
của giảng viên từ trường đại học và các doanh 
nghiệp địa phương. Điều này là bước đầu hoàn 
hảo để nghiên cứu về ngành kinh doanh trước 
đại học. 

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Nghiên cứu Kinh doanh
• Nghệ Thuật
• Kinh Tế
• Toán

Địa chỉ: 256 Elizabeth Street, Hobart Tas7000
Năm thành lập:  1967
Số lượng học sinh: 1000
Số lượng học sinh quốc tế: 30
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Trường Trung học Phổ thông Rosny tọa 
lạc trong khuôn viên rộng rãi phía đông 
Hobart với khung cảnh sông nước tuyệt 
đẹp. Trường được biết đến với những trải 
nghiệm học tập, cơ sở vật chất, giáo dục 
nghề nghiệp tuyệt vời và có nhiều lựa chọn 
môn học. Trường Rosny có bề dày về kết 
quả học tập xuất sắc trên tất cả các ngành. 
Trường nằm ở vị trí cách trung tâm thành 
phố Hobart 15 phút đi xe buýt và thuận 
tiện đến các khu vực giải trí và bãi biển ở 
Hobart.

Năm ngoái, một học sinh quốc tế tại trường 
Rosny đã giành giải thưởng Thành tựu Nổi bật 
TASC và Rosny College có 29 học sinh đạt kết 
quả cao với ATAR trên 90 vào năm 2018. Một 
học sinh tài năng ngành Khoa học của trường 
đã vượt qua hơn 1.800 học sinh đến từ 75 quốc 
gia để nhận nhiều giải thưởng tại Hội chợ Khoa 
học và Kỹ thuật Quốc tế Intel (ISEF) tại Phoenix, 
Arizona, Hoa Kỳ.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Truyền thông, Phim và Thiết kế Âm thanh
• Giáo dục Ngoài trời
• Toán
• Kịch và Nghệ thuật biểu diễn
• Robotics & Mã hóa
• Nhà ở và Thiết kế

Trường Trung học Phổ thông Rosny

Địa chỉ: 20 Bastick Street, Rosny TAS 7018
Năm thành lập: 1973
Số lượng học sinh: 1265
Số lượng học sinh quốc tế: 40
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Trường Trung học Phổ thông Hobart

Trường Trung học Phổ thông Hobart là một 
cộng đồng học tập thú vị với lịch sử lâu đời 
về kết quả học tập, thể thao và văn hóa xuất 
sắc. Trường Hobart đã đào tạo 20 sinh viên 
đạt học bổng Rhodes toàn phần học tại 
Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Mỗi năm 
nhiều học sinh trường Hobart nằm trong số 
100 người có thành tích học tập hàng đầu 
ở Tasmania với thành tích xếp hạng tuyển 
sinh đại học Úc (ATAR) từ 98.5 trở lên.

Chương trình dành cho sinh viên quốc tế tại 
Trường Hobart có bề dày hơn 30 năm và trường 
đã chào đón số lượng lớn sinh viên quốc tế 
trong nhiều năm. Trường Hobart College đã 
phát triển chương trình hỗ trợ toàn diện cho 
sinh viên quốc tế, cũng như những cách thức 
để sinh viên quốc tế hoà nhập với cộng đồng 
sinh viên địa phương.

Trường Trung học Hobart tọa lạc tại vị trí nhiều 
cây xanh cách trung tâm Hobart 15 phút đi xe 
buýt. Vị trí này cũng là nơi tạo điều kiện cho 
các nghiên cứu về Phát triển bền vững và môi 
trường tự nhiên. Trường cũng có khoa Toán 
cao cấp và Khoa học để thực hiện các nghiên 
cứu phức tạp.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Giới thiệu về khóa học Điều dưỡng VET
• Toán
• Nghiên cứu bền vững
• Chạy định hướng

Địa chỉ: Olinda Grove, Mount Nelson, Tasmania, 7007
Năm thành lập: 1913
Số lượng học sinh: 1200
Số lượng học sinh quốc tế: 80
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Launceston College là trường Phổ thông 
Trung học lớn nhất ở Tasmania. Trường có 
vị trí ngay trung tâm thành phố Launceston, 
bên cạnh dòng sông, công viên, các cửa 
hàng và quán cà phê. Trường có nhiều sự 
lựa chọn về môn học và đã xây dựng truyền 
thống xuất sắc trong hơn 100 năm qua.

Trường Trung học Phổ thông Launceston có 
khoa STEAM tiên tiến (Khoa học, Công nghệ, 
Kỹ thuật, Nghệ thuật & Toán), với các cơ sở 
công nghệ cao cho phép học sinh thực hiện 
các dự án thú vị. Học sinh có thể sử dụng các 
công nghệ như thực tế ảo, in 3D và cắt bằng tia 
laser để tạo ra các sản phẩm nguyên mẫu. Học 
sinh được khuyến khích và hỗ trợ để áp dụng 
các kỹ năng của mình trong thực tế bằng các 
mô hình kinh doanh nhỏ của mình với sự cố 
vấn của đội ngũ giảng viên của trường.

Các tiện nghi cao cấp khác bao gồm hồ bơi 
và phòng tập thể hình, cơ sở sản xuất truyền 
thông được trang bị đầy đủ và khoa Nghệ thuật 
rộng lớn. Trường Launceston College có một 
bộ phận hỗ trợ tuyệt vời cho học sinh quốc tế, 
với đội ngũ Cố vấn Học Sinh Quốc tế giàu kinh 
nghiệm giúp học sinh tận dụng tối đa thời gian 
tại trường.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Kỹ thuật & Thiết kế mô hình
• Công nghệ doanh nghiệp số: Thiết kế và Tạo game
• Thiết kế đồ họa
• Toán cao cấp
• Sản xuất Nghệ thuật

Trường Trung học Phổ thông Launceston

Địa chỉ: 107–119 Paterson St, Launceston TAS 7250
Năm thành lập: 1913
Số lượng học sinh: 1450
Số lượng học sinh quốc tế: 80
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Trường Trung học Phổ thông Newstead

Newstead College là một trường hiện đại với 
các cơ sở vật chất mới, nằm trong một khu 
dân cư yên tĩnh cách trung tâm Launceston 
khoảng 10 phút. Trường cung cấp cho học 
sinh quốc tế môi trường học tập được hỗ 
trợ và quan tâm đến từng cá nhân, và với số 
lượng học sinh ít hơn có nghĩa là học sinh 
nhận được sự quan tâm và hỗ trợ cho từng 
cá nhân tốt hơn.

Trường Newstead College duy trì quan hệ 
hợp tác với Đại học Hàng hải Úc được quốc tế 
công nhận, để cung cấp các môn học thường 
không dành cho học sinh Lớp 11 và 12. Trường 
có chương trình Phát triển năng khiếu eSports, 
với các giải đấu eSports dành cho học sinh. 

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Chương trình Thể thao điện tử
• Một loạt các chương trình đào tạo nghề (VET) 

chất lượng cao bao gồm ngành Dịch vụ nhà 
hàng, khách sạn và nấu ăn

• Âm nhạc và Thiết kế Âm thanh
• Kịch nghệ và Sản xuất Sân khấu

Địa chỉ: 30 Cyprus Street, Launceston TAS 7250
Năm thành lập: 1996
Số lượng học sinh: 550
Số lượng học sinh quốc tế: 20
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Trường Trung học Phổ thông DON

Trường Trung học Phổ thông Don tọa lạc 
tại Devonport, và nép mình trong khu đất 
rừng giáp ranh với Khu bảo tồn sông Don 
và có lối đi ra bãi biển riêng. Môi trường tự 
nhiên độc đáo của trường đem đến cơ hội 
học tập và tác động tích cực đến văn hóa 
học tập và sinh hoạt nơi đây. Giáo viên thiết 
kế các chương trình học phù hợp riêng với 
nhiều khóa học tập trung vào việc xây dựng 
khát vọng, niềm tin, sự gắn kết và học tập 
lâu dài.

Trường Don College là một lựa chọn hoàn 
hảo cho những học sinh muốn tận hưởng môi 
trường tự nhiên Tasmania, với những bãi biển, 
đường đi bộ trong khu đất rừng và những 
đường mòn đạp xe leo núi trong sân trường 
hoặc gần đó. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những 
chú chuột túi nhỏ wallabies thân thiện ngay 
trong khuôn viên trường.

Trường rất mạnh về chương trình học về Nghệ 
thuật Thị giác; chiếm 10% các chương trình 
giảng dạy chương trình này tại Tasmania, và đạt 
được 30% giải Thành tích Xuất sắc (giải thưởng 
học tập cao nhất). Trường Don College cũng có 
các khóa học Giáo dục và Đào tạo nghề trên 
22 ngành công nghiệp, bao gồm cả những lĩnh 
vực riêng như Nghiên cứu Động vật.

Các môn chính và hoạt động ngoại khóa:
• Nghiên cứu Động vật
• Giáo dục Ngoài trời
• Đồ họa máy tính và Thiết kế
• Thiết kế và Sản xuất

Địa chỉ: 87 Watkinson St, Devonport TAS 7310
Năm thành lập: 1973
Số lượng học sinh: 800
Số lượng học sinh quốc tế: 35
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Lịch nhâp học năm 2023
Học sinh có thể ghi danh bất cứ lúc nào trong cả năm học. Tuy nhiên, học sinh nên hoàn thành cả năm học đối với 
Lớp 11 và 12.

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4

BẮT ĐẦU 
Thứ Tư, ngày 08 
Tháng Hai 

Thứ Tư, ngày 26 
Tháng Tư

Thứ Ba, ngày 25 
Tháng Bảy

Thứ Hai, ngày 16 
Tháng Mười

KẾT THÚC
Thứ Tư, ngày 05 
Tháng Tư

Thứ Sáu, ngày 07 
Tháng Bảy

Thứ Sáu, ngày 29 
Tháng Chín

Thứ Năm, ngày 21 
Tháng Mười Hai*

* Các trường Trung học Phổ thông kết thúc vào tháng 11 trước kỳ thi cuối năm.

Học phí
Thời gian học tối thiểu là bốn tuần. Các chi phí được liệt kê dưới đây bao gồm học phí, kể cả học phí tiếng Anh và các 
hoạt động năng khiếu. Chi phí cho sách giáo khoa, đồng phục và các chuyến du ngoạn cụ thể sẽ được tính riêng. Bạn 
hãy liên lạc với Bộ phận Giáo dục chính phủ bang Tasmania để biết thêm thông tin.

Phí theo Năm Phí theo Tuần Chương trình Chuẩn bị

Trường Tiểu học (Lớp 1-6) AU $14,000 AU $380 mỗi tuần Không áp dụng

Trường Trung học Cơ sở (Lớp 7-10) AU $13,000 AU $330 mỗi tuần Không áp dụng

Trường Trung học Phổ thông (Lớp 11-12) AU $14,000 AU $380 mỗi tuần Không áp dụng 

*Bao gồm chi phí cho ESL (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2), các môn học chính, và chuẩn bị cho học sinh học lên trường Trung học Phổ thông.

Chi phí Ở cùng người bản xứ
Phí quản lý hàng năm cho Ở cùng người bản xứ là AU$200.

Lớp 7 đến lớp 12 AU $300 mỗi tuần

Phí hành chính
Phí hành chính bao gồm phí nộp đơn xin học, sắp xếp 
trường học và một số chi phí thay đổi về nhà trọ hoặc 
trường học. Một khoản phí $75 sẽ áp dụng cho tất cả các 
kỳ học ít hơn một học kỳ.

AU $75 mỗi kỳ học Tối đa AU $300 mỗi năm

Bảo hiểm Du học sinh

Mỗi tháng AU $50 (ước tính)

Mỗi năm AU $600 (ước tính)

HOBART

LAUNCESTON

MELBOURNE

SYDNEY

DEVONPORT

Lái xe
Hobart đến Launceston: 
2 tiếng rưỡi 

Đi máy bay
Sydney đến Hobart hoặc 
Launceston: 2 giờ

Melbourne đến Hobart 
hoặc Launceston: 1 giờ

Giáo Dục Chính Phủ bang Tasmania
Email: info@geti.tas.gov.au 
Điện thoại: +61 3 6165 5727 

Hãy quét mã QR để truy cập website chúng tôi

Xuất bản tháng Hai 2022. Thông tin và giá cả được cập nhật 
chính xác tại thời điểm in.

Hình ảnh sử dụng từ: Tourism Tasmania, Stu Gibson, 

City of Hobart.
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