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TRƯỜNG
TRUNG HỌC
BRIGHTON
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC BRIGHTON 
Được thành lập vào năm 1955, trường chúng tôi là trường trung học dành cho cả nam và nữ, của 
chính phủ phục vụ cho chỉ dưới 1300 học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 12, với lịch sử đáng tự hào về phục 
vụ cộng đồng địa phương tại Bayside và giúp các du học sinh hòa nhập trong môi trường của 
trường chúng tôi. 
Trường Trung Học Brighton nỗ lực đào tạo ra những con người trẻ tuổi sẵn sàng cho tương lai. Trong 
thế giới kết nối của chúng ta, học sinh cần được trang bị nền tảng kiến thức cơ bản về địa phương, 
nhưng có khả năng tư duy toàn cầu. Chúng tôi đạt được mục tiêu này bằng cách cấu trúc chương 
trình học và tạo ra một môi trường từ góc nhìn quốc tế. 
Chúng tôi chào đón học sinh từ khắp nơi trên thế giới và tự hào mang đến cho các em cơ hội hoàn 
hảo để trở thành công dân toàn cầu thực sự nhờ thông qua một chương trình đào tạo xuất sắc, 
giảng dạy chất lượng cao và nhiều cơ hội hoạt động ngoại khóa. 
Chúng tôi là một ngôi trường coi trọng và tôn trọng các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Đặc 
quyền và sứ mệnh của chúng tôi chính là phát triển những thế hệ trẻ để các em sẵn sàng đối mặt 
với những thách thức trong cuộc sống. 
Trân trọng,

ÔNG RICHARD MINACK 
HIỆU TRƯỞNG
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LÝ DO LỰA CHỌN 
TRƯỜNG TRUNG 
HỌC BRIGHTON?

CƠ SỞ VẬT CHẤT 
Cơ sở vật chất của chúng tôi rất tuyệt 
vời, bao gồm một thư viện được trang 
bị đầy đủ, trung tâm kịch nghệ, trung 

tâm biểu diễn nghệ thuật, phòng hướng 
nghiệp, sân thể thao và sân khúc côn 

cầu/tennis. Chúng tôi cũng có một khu 
hiện đại phục vụ cho Khoa Học, Nghệ 

Thuật và Công Nghệ,  được đặt tên một 
cách phù hợp là Trung Tâm da Vinci và 

một tòa nhà VCE chuyên dụng.

TRUNG TÂM TIẾNG ANH
Trung Tâm Tiếng Anh tại trường  

của chúng tôi giúp học sinh quốc tế 
mới hòa nhập dễ dàng vào chương 

trình chính thống. Chương trình chuyên 
sâu kéo dài 20 tuần mang đến cho  

học sinh cơ hội mới để phát triển khả 
năng tiếng Anh trước khi tham gia học 

cùng nhóm.

HOẠT ĐỘNG CỘNG TÁC  
 NGOẠI KHÓA

Chúng tôi đáp ứng nhiều sở thích bên 
ngoài lớp học của học sinh. Học sinh có 
cơ hội tham gia vào các bài học về âm 
nhạc, đội thể thao, sản xuất kịch, các 
buổi nghệ thuật và các nhóm học tập 

trao đổi bài tập về nhà. Các giải đấu thể 
thao liên trường, hội trại theo cấp lớp 

và các chuyến tham quan cũng được tổ 
chức.

TRẢI NGHIỆM SỐNG  
TẠI ÚC THỰC SỰ

Học sinh quốc tế của chúng tôi có cơ 
hội sống với một gia đình người Úc. 

Học sinh sống và học tập cùng với các 
học sinh tại địa phương cả trong lớp 
học và trong các chuyến tham quan 
theo chủ đề, điều này khuyến khích 

các em hòa nhập vào cộng đồng của 
chúng tôi. Các em được tham gia các 
chuyến tham quan về văn hóa quanh 

Melbourne, được dạy về lịch sử và 
phong tục Úc.
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BRIGHTON, 
BAYSIDE TẠI 
MELBOURNE
Trường Trung Học Brighton tọa lạc tại Phía Đông Brighton trong khu vực Bayside xinh đẹp và cách 
thành phố Melbourne 10km. Brighton là một vùng ngoại ô giàu có với các tòa nhà lịch sử và những 
ngôi nhà sang trọng bên bờ biển. 

DU LỊCH 
Bãi biển Dendy Street, nằm ngay phía nam Middle Brighton, có 82 nhà tắm đầy màu sắc. Đó là một 
trong những điểm thu hút nhất của Melbourne. Xa hơn một chút dọc bờ biển là bãi biển St. Kilda 
nổi tiếng và công viên giải trí Luna Park. Một chuyến xe điện ngắn đến đường St. Kilda sẽ đưa bạn 
đến trung tâm thành phố, tại đây bạn sẽ tìm được Phòng Trưng Bày Quốc Gia Victoria, Nhà Thờ St. 
Paul và Ga Flinder’s Street. Đi bộ một đoạn ngắn là bạn đã đến Vườn Bách Thảo Hoàng Gia và Đài 
Tưởng Niệm. Khu thể thao đẳng cấp thế giới của Melbourne cũng ở ngay gần đó. Nơi đây bao gồm 
Sân Cricket Melbourne (MCG) nổi tiếng thế giới nơi diễn ra môn bóng bầu dục theo luật Úc cũng 
như các trận đấu cricket quốc tế. Trong khu vực này còn có khu chơi tennis, có Đấu Trường Rod 
Laver, nơi tổ chức Giải Úc Mở Rộng hàng năm. 

GIÁO DỤC 
Brighton là một trung tâm giáo dục tiểu học và trung học, với nhiều trường công và trường tư trong 
khu vực. Victoria được biết đến là Tiểu Bang về Giáo Dục tại Úc, và Melbourne là địa điểm tập trung 
các học viện giáo dục bậc đại học nổi tiếng thế giới. Từ Brighton có thể dễ dàng tới những khuôn 
viên của các trường đại học như RMIT và Đại Học Melbourne ở CBD, Đại Học Monash nằm tại vùng 
ngoại ô phía Nam và Đại Học Deakin.

VẬN CHUYỂN 
Brighton được phục vụ bởi các ga đường sắt Gardenvale, North Brighton, Middle Brighton và 
Brighton Beach trên tuyến Sandringham, và các ga Bentleigh và Patterson trên tuyến Frankston. 
Tuyến Tàu Điện 64 từ Đại Học Melbourne phục vụ các điểm cực đông của vùng ngoại ô, đồng 
thời cũng có các dịch vụ xe buýt, bao gồm tuyến đường Bắc Brighton đến tuyến 823 và tuyến 216 
Southland, tuyến hướng Đại Học Monash 630 và tuyến 219 chạy qua Melbourne CBD. Ngoài ra, một 
số tuyến đường huyết mạch chạy gần hoặc qua Brighton. 

TIỆN NGHI 
Brighton có nhiều cơ sở tại địa phương mà học sinh có thể sử dụng. Thư Viện Brighton cách trường 
Trung Học Brighton khoảng 20 phút đi bộ. Ngoài ra còn có nhiều phòng tập thể dục và trung tâm 
dưới nước trong khu vực với mức giá phải chăng cho học sinh. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập 
trang web của Hội Đồng Thành Phố Bayside: https://www.bayside.vic.gov.au/
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TRƯỜNG TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG
Tại Trường Trung Học Brighton, chúng tôi cung cấp nhiều Chương Trình Bậc Trung Học Phổ Thông:
• VCE - CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TIỂU BANG VICTORIA 
• VET - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Là một phần trong quá trình chuyển tiếp sang bậc giáo dục cao đẳng và đại học, học sinh trung 
học phổ thông sẽ đến thăm các tổ chức giáo dục đại học và cao đẳng đồng thời Trường sẽ tổ chức 
các buổi nói chuyện của các diễn giả đến từ nhiều đơn vị cung cấp khóa học. Các ủy ban Lãnh Đạo 
Trường Trung Học Phổ Thông là một phần không thể thiếu của Trường và cho phép học sinh trung 
học phổ thông từ Lớp 10 đến Lớp 12 đảm nhận một số vị trí lãnh đạo trong Trường. 

CƠ HỘI TĂNG TỐC
Học sinh Lớp 9 & 10 có kết quả học tập cao và chăm chỉ có thể có cơ hội học một Học Kỳ 1 & 2 hoặc 
một Học Kỳ 3 & 4 như một phần của chương trình cho học sinh Lớp 10 hoặc 11 tương ứng. 
Học sinh sẽ được lựa chọn dựa trên cơ sở thành tích trong năm học hiện tại của mình, trong năm 
học này báo cáo cuối học kỳ cần thể hiện được rằng trong một môn học cụ thể, học sinh đạt được 
mức ‘A’ hoặc ‘B’ trong Chương Trình Giảng Dạy Victoria, và đã thể hiện tiêu chuẩn mức độ ‘3’ hoặc 4’ 
trong tất cả các Hành Vi Học Tập. 

CÔNG DÂN SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Tất cả học sinh Lớp 10 sẽ được trải nghiệm chương trình Trải Nghiệm Làm Việc hoặc Nghề Nghiệp 
trong tối thiểu một tuần. Một số du học sinh chọn hoàn thành chương trình trải nghiệm làm việc 
tại đất nước của các em trong thời gian nghỉ lễ. Lựa chọn này có thể được xin phép bằng cách nói 
chuyện với Giám Đốc Phụ Trách Học Sinh Quốc Tế. 
PHỎNG VẤN THỬ
Học sinh Lớp 10 có cơ hội được tìm hiểu về cách ứng xử và quy trình xin việc. Học sinh chuẩn bị thư 
xin việc và sơ yếu lý lịch, và được các tình nguyện viên từ cộng đồng doanh nghiệp địa phương của 
chúng tôi phỏng vấn, những tình nguyện viên này sẽ đưa ra phản hồi bằng văn bản và mang tính xây 
dựng cho mỗi học sinh.
ĐỂ BIÊT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG XEM SỐ TAY DÀNH CHO LỚP 11 & 12 TRÊN TRANG 
WEB CỦA CHÚNG TÔI - www.brightonsc.vic.edu.au
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VCE
CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG CỦA TIỂU BANG 
VICTORIA (VCE) 
Học sinh VCE học tiếng Anh và chọn các môn học 
còn lại của các em với nhiều học trình. Chúng tôi 
khuyến khích học sinh chọn các môn học dựa trên 
sở thích và năng khiếu của mình, nhằm hướng đến 
khát vọng trong tương lai và tính kỷ luật áp dụng 
cho chính các em. 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ (VET) 
Chương trình VETiS (Giáo Dục và Đào Tạo Nghề 
trong Trường Học) có trọng tâm vào ngành cụ thể 
và trang bị cho học sinh những năng lực dựa trên 
chương trình giảng dạy được phát triển và đánh giá 
theo tiêu chuẩn được coi là phù hợp theo ngành. 
Chương trình thường được học một buổi mỗi tuần 
trong khoảng thời gian hai năm trong năm Lớp 11 
và 12. Học sinh Trung Học Phổ Thông tại Trường 
Trung Học Brighton có thể tham gia Chương Trình 
VCE/VET do Các Trường TAFE hoặc các Tổ Chức 
Đào Tạo Đã Đăng Ký khác cung cấp. Du học sinh 
cần có sự chấp thuận của Quản Lý Học Sinh Quốc 
Tế, nhóm Hướng Nghiệp của Trường và phụ huynh. 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
Là một phần của năm học cuối cùng, những học 
sinh Lớp 11 có thành tích cao sẽ có cơ hội đăng ký 
học đại học năm nhất tại nhiều trường đại học và cao đẳng như là một phần của chương trình học 
Lớp 12 tại các trường khác nhau. 

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN & HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP
Chương trình Nghề Nghiệp và Lộ Trình Phát Triển được thiết kế để hỗ trợ học sinh trải qua giai đoạn 
chuyển tiếp thành công sang lộ trình phát triển bên ngoài trường học. Quá trình chuyển tiếp thành 
công là khi học sinh mở rộng sự hiểu biết về điểm mạnh, năng khiếu và niềm đam mê của mình và 
có thể tự đưa ra quyết định về lộ trình phát triển mà các em có khả năng theo đuổi trong chương 
trình giáo dục sau phổ thông, đào tạo hoặc việc làm

CÁC MÔN HỌC DỰ KIẾN 
Kế Toán 
Chính Trị Úc Và Toàn Cầu 
Sinh Học 
Quản Lý Kinh Doanh 
Hóa Học 
Tiếng Trung (Tiếng Mẹ Đẻ) 
Kịch Nghệ
Kinh Tế Học 
Tiếng Anh 
Tiếng Anh là Ngôn Ngữ Bổ Sung (EAL) 
Tiếng Anh 
Thực Phẩm và Công Nghệ 
Tiếng Pháp (Ngoại Ngữ Thứ Hai) 
Sức Khỏe và Sự Phát Triển của Con Người 
Lịch Sử 
Tiếng Nhật – Ngoại Ngữ Thứ Hai  
Luật Học 
Văn Học 
Toán Đại Cương 
Phương Pháp Toán Học 
Toán Chuyên Sâu 
Phương Tiện Truyền Thông 
Biểu Diễn Âm Nhạc 
Nghiên Cứu Ngoài Trời và Môi Trường 
Giáo Dục Thể Chất 
Vật Lý Học
Thiết Kế Sản Phẩm và Công Nghệ (Dệt May) 
Thiết Kế Sản Phẩm và Công Nghệ (Gỗ) 
Tâm Lý Học 
Xưởng Mỹ Thuật 
Thiết Kế Truyền Thông Bằng Hình Ảnh 
VET
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TRUNG TÂM NGÔN 
NGỮ
Du học sinh có thể được nhận trực tiếp vào trường của chúng tôi, miễn là các em có đủ trình độ 
Tiếng Anh và có những trường cung cấp chương trình giảng dạy ở trình độ lớp các em mong muốn. 
Học sinh đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh muốn chuyển tiếp sang các lớp học chính thống 
sẽ phải chứng minh năng lực Tiếng Anh thông qua điểm thi IELTS, hoặc bài thi tương đương - bài 
kiểm tra AEAS, liên quan đến cấp độ đầu vào của học sinh. 
Đối với học sinh có trình độ Tiếng Anh hạn chế, chúng tôi có Trung Tâm Tiếng Anh tại trường. Chúng 
tôi cung cấp khóa học được thiết kế phù hợp với nhu cầu của học sinh theo học để được cấp VCE 
thông qua chương trình dự bị VCE của chúng tôi và các lớp EAL nhỏ ở tất cả các trình độ. 
Trung Tâm Tiếng Anh bao gồm các phòng học trong tòa nhà Trường Trung Học Phổ Thông của 
Trường. Học sinh được các giáo viên có đủ trình độ chuyên môn, được đào tạo tốt về thực hành 
giảng dạy ngôn ngữ thứ hai hiện tại và cũng dạy các lớp chính thống khác trong Trường. Trung Tâm 
Tiếng Anh bao gồm các học sinh có các quốc tịch khác nhau và được trang bị các nguồn hỗ trợ 
cũng như không gian học tập nhằm khuyến khích học tập cộng tác cũng như học tiếng Anh tương 
tác tự điều chỉnh tốc độ học. 
Học sinh tại Trung Tâm Tiếng Anh học 20 tuần học tiếng Anh chuyên sâu theo các môn học: 
• Tiếng Anh là Ngôn Ngữ Bổ Sung (EAL) 
• Toán Học 
• Khoa Học 
• Công Nghệ Thực Phẩm 
• Giáo Dục Thể Chất 
• Sức Khỏe
• Nghệ Thuật Thị Giác 

Việc giảng dạy các môn học trên bằng Tiếng Anh giúp tăng khả năng tiếng Anh để hỗ trợ chuyển 
tiếp thành công vào các lớp học chính thống.
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TÔN VINH SỰ 
THÀNH CÔNG
Hàng năm, Bộ Giáo Dục (DET) mời các trường đề cử Học sinh Quốc tế đạt thành tích học tập xuất 
sắc, sáng tạo tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc trong trường của 
các em, hỗ trợ công tác cộng đồng địa phương hoặc tham gia các chương trình thể thao đạt tiêu 
chuẩn cao. Chúng tôi đã rất may mắn khi có nhiều học sinh được đề cử nhận giải thưởng trong 6 
năm qua.
Xem video của các học sinh và nhân viên của chúng tôi thảo luận về các giải thưởng ở đây:   
https://brightonsc.vic.edu.au/international-student-program/international-student-
awards/

2018
ANDIA LATIFI MEYBODI - IRAN Lớp 12 Công Dân Toàn Cầu
WAI TSUN (IAN) LAM - HỒNG KÔNG Lớp 12 Khả Năng Lãnh Đạo của Học Sinh

2017
ANDIA LATIFI MEYBODI - IRAN Lớp 11 Công Dân Toàn Cầu  
 Lớp 11 Phục Vụ Cộng Đồng
MASUMI NOTO - NHẬT BẢN Lớp 11 Thành Tích về Thể Thao

2016
SAYAKA KAMIO - NHẬT BẢN Lớp 12 Thành Tích về Nghệ Thuật

2015
MING THAO NHU (SUE) DUONG - VIỆT NAM Lớp 12 Thành Tích Học Tập
 Lớp 12 Khả Năng Lãnh Đạo của Học Sinh
 Lớp 12 Thành Tích về Nghệ Thuật

2014
JIANG (BELLA) CHUN - TRUNG QUỐC Lớp 12 Khả Năng Lãnh Đạo của Học Sinh

2013 
BUN HAGIWARA - NHẬT BẢN Lớp 12 Cam Kết với Cộng Đồng



SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH QUỐC TẾ NĂM 2019 | 17 TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH QUỐC TẾ (CRICOS): 00861K

CẢM NHẬN CỦA 
HỌC SINH

MING THAO NHU (SUE) DUONG
VIỆT NAM; HỌC CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MONASH
“Ở Trường Trung Học Brighton, tôi đã trải nghiệm cảm giác tự do được là 
chính mình và trở thành người xuất sắc nhất theo khả năng của tôi. Việc đạt 
được Giải Thưởng ‘Thiết Kế Xuất Sắc’ của Tiểu Bang Victoria dành cho máy 
dập ghim thân thiện với môi trường của tôi và giành được hai Giải Thưởng 
dành cho Học Sinh Trường Quốc Tế về Thành Tích Nghệ Thuật và Khả Năng 
Lãnh Đạo của Học Sinh sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên.”

BUN HAGIWARA
NHẬT BẢN; HỌC CHUYÊN NGÀNH TOÁN HỌC/THỐNG KÊ TẠI TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC MELBOURNE
“Ở ngôi trường này, nhiều học sinh đang học tiếng Nhật như ngôn ngữ thứ 
hai. Thứ Năm tuần nào, tôi dành thời gian ăn trưa để giúp học sinh với kỹ 
năng nói tiếng Nhật. Đây là một cách tuyệt vời để kết nối với các học viên 
địa phương và cũng giúp tôi cải thiện các kỹ năng Tiếng Anh của mình.”

CHUN (BELLA) JIANG
TRUNG QUỐC; HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
MONASH
“Tôi là Đội Phó Quốc Tế và đại diện của Ban Đại Diện Học Sinh (SRC). Vai 
trò của tôi yêu cầu tôi tham dự các cuộc họp, thảo luận các vấn đề và chia 
sẻ suy nghĩ cũng như ý kiến của các Học Sinh Quốc Tế trong trường của 
tôi. Trường Trung Học Brighton đã tạo rất nhiều cơ hội cho tôi phát triển kỹ 
năng lãnh đạo của mình.”

WAI TSUN (IAN) LAM 
HỒNG KÔNG; HỌC CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC TẠI MONASH
“Tại Trường Trung Học Brighton, tôi chính là người cần phải chịu trách 
nhiệm cho việc học của mình. Các giáo viên đã hỗ trợ việc học của tôi khi 
tôi phải hoàn thành những nhiệm vụ đòi hỏi nhiều nỗ lực và thử thách bản 
thân vượt khỏi phạm vi tôi nghĩ mình có khả năng. Tôi đã được bổ nhiệm 
thành công vào vị trí ‘Liên Lạc Viên của Học Sinh Quốc Tế’ ở Lớp 12, điều 
này tạo cơ hội cho tôi tham gia vào một cộng đồng rộng lớn hơn. Bây giờ đã 
tốt nghiệp, tôi rất vui được học ngành Kiến Trúc tại Monash.”

ANDIA LATIFI MEYBODI 
IRAN; HỌC CHUYÊN NGÀNH NGHỆ THUẬT TẠI ĐẠI HỌC MELBOURNE
“Tôi tin rằng các Trường Học ở Tiểu Bang Victoria giúp học sinh quốc tế dễ 
dàng tận dụng các cơ hội ở Úc hơn. Tôi cho rằng mình thực sự may mắn khi 
được học tại Trường Trung Học Brighton vì Brighton là một ngôi trường nơi 
khuyến khích hành động đền đáp cộng đồng. Úc là một trong những quốc 
gia đa văn hóa nhất trên thế giới và là một trong những nơi tiếp nhận người 
nhập cư nhiều nhất.”
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HỖ TRỢ
NHÂN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 
Trường có một nhóm hỗ trợ tận tình do ông Gary Agg, Quản Lý Học Sinh Quốc Tế, lãnh đạo. Ông 
được hỗ trợ bởi một Điều Phối Viên tận tụy của Chương Trình Trọ tại Nhà của Người Dân Địa 
Phương, Quản Lý Trung Tâm Ngôn Ngữ và Hỗ Trợ Học Sinh Quốc Tế. Họ cùng nhau làm việc để tìm 
hiểu từng học sinh, khuyến khích học sinh thích nghi nhanh chóng với cuộc sống ở Melbourne. 
Họ cũng giám sát chặt chẽ việc Tuân Thủ Điều Kiện Cấp Thị Thực của mỗi học sinh liên quan đến 
chuyên cần, hành vi và tiến bộ trong học tập đáp ứng yêu cầu để đảm bảo mỗi học sinh vẫn duy trì 
sự tập trung và đi đúng hướng để đạt được thành công. 

PHÚC LỢI VÀ SỨC KHỎE
Trường tạo ra một môi trường an toàn và hài hòa cho tất cả học sinh bằng cách cung cấp một mạng 
lưới hỗ trợ toàn diện để hỗ trợ học sinh khi các em chuyển tiếp từ cấp độ lớp này sang cấp độ lớp 
tiếp theo. 
Các nhân viên luôn sẵn sàng để hỗ trợ học sinh có nhu cầu cụ thể là: 
• Quản Lý Học Sinh Quốc Tế 
• Quản Lý Trung Tâm Ngôn Ngữ 
• Hỗ Trợ Học Sinh Quốc Tế 
• Điều Phối Viên Chương Trình Trọ tại Nhà của Người Dân Địa Phương 
• Giáo Viên Chủ Nhiệm 
• Quản Lý Học Sinh theo Cấp Lớp 
• Nhân Viên Hành Chính Trường Trung Học/Trung Học Phổ Thông  
• Giáo viên hướng nghiệp

Chúng tôi cũng có một nhóm tận tâm phụ trách sức khỏe gồm có Quản Lý phụ trách Sức Khỏe và 
Đời Sống Tinh Thần, Điều Phối Viên Phúc Lợi, Giáo Sĩ Phi Hệ Phái và Nhà Tâm Lý Học Trường Học. 
Học sinh có thể đặt lịch hẹn để gặp nhóm phụ trách sức khỏe. 

NGHỀ NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Các giáo viên Hướng Nghiệp của chúng tôi cung cấp thông tin về lộ trình bằng cách hỗ trợ học sinh 
Lớp 10, 11 và 12 lựa chọn môn học dựa trên từng lĩnh vực quan tâm và điểm mạnh của học sinh. 
Năm lớp 12, học sinh được tư vấn kỹ lưỡng để đảm bảo các em được trang bị và chuẩn bị tốt cho 
quá trình chuyển tiếp sang các Trường Giáo Dục Hệ Cao Đẳng, Đại Học. 

CÂU LẠC BỘ BÀI TẬP VỀ NHÀ 
Phòng Quốc Tế điều hành một Câu Lạc Bộ Bài Tập Về Nhà dành cho Học Sinh Quốc Tế. Câu lạc bộ 
này hoạt động sau giờ học và được hỗ trợ bởi Quản Lý Học Sinh Quốc Tế cũng như các nhân viên hỗ 
trợ khác. Mục đích là để hỗ trợ học sinh trong bất kỳ nhiệm vụ nào trên lớp đồng thời giúp các em 
phát triển các kỹ năng tổ chức. Câu Lạc Bộ Bài Tập Về Nhà cũng tạo cơ hội cho đội ngũ giảng viên 
theo dõi sự tiến bộ học tập cho từng học sinh. Học sinh được hỗ trợ thêm bởi các học sinh Quốc Tế 
đã tốt nghiệp gần đây của Trường.
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CUỘC SỐNG CỦA 
HỌC SINH 
HỆ THỐNG KÝ TÚC XÁ 
Tất cả học sinh sẽ được cư trú tại một trong bốn ký túc xá khi mới bắt đầu vào học tại Trường Trung 
Học Brighton. Trường sẽ tổ chức các sự kiện nơi các học sinh tham gia và thi đấu để giành điểm cho 
ký túc xá của mình. Các sự kiện bao gồm Lễ Hội Bơi Lội, Ngày Hội Điền Kinh và Đội Hợp Xướng. Có 
bốn ký túc xá là:

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO 
Cơ hội lãnh đạo được trao cho học sinh ở cả trường trung học và trung học phổ thông. Những cơ 
hội này bao gồm việc đảm nhận các chức vụ lớp trưởng, trưởng nhóm hỗ trợ đồng đẳng, thành viên 
Hội Đồng Đại Diện Học Sinh (SRC), đội trưởng đội tuyển thể thao và trưởng ký túc xá. 
Ở cấp độ Trung Học Phổ Thông, học sinh được đề cử, phỏng vấn và lựa chọn cho các vị trí lãnh đạo 
bao gồm Đội Trưởng Trường, Trưởng Nhóm Nghệ Thuật, Khoa Học và Môi Trường, Đội Trưởng Đội 
Tuyển Thể Thao, Trưởng Nhóm Văn Hóa và Đội Trưởng Ký Túc Xá. 
Mỗi năm chúng tôi cũng bổ nhiệm vị trí Trưởng và Phó Nhóm Quốc Tế, và một Liên Lạc Viên Quốc 
Tế. Vai trò của các em là hỗ trợ tất cả học sinh quốc tế hòa nhập thành công vào trường.
Các trưởng nhóm học sinh được đào tạo và hỗ trợ cụ thể để đảm bảo đạt được tiềm năng lãnh đạo 
và hoàn thành các yêu cầu trong vai trò đó. 
TRƯỞNG NHÓM QUỐC TẾ 
Tại Trường Trung Học Cơ Sở Brighton, chúng tôi có các Trưởng Nhóm Quốc Tế để đại diện cho nhu 
cầu và tiếng nói của học sinh trong nhóm quốc tế. Những trưởng nhóm này được tham gia vào các 
cuộc họp với Hiệu Trưởng và các Đội Trưởng Trường khác, và có cơ hội phản hồi lại Nhà Trường về 
các nhu cầu của học sinh quốc tế. 
LIÊN LẠC VIÊN QUỐC TẾ 
Liên Lạc Viên Quốc Tế là thành viên của Hội Đồng Đại Diện Học Sinh. Vai trò của các em là đại diện 
cho tiếng nói của học sinh quốc tế. Ngoài ra, các em còn hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp của các học 
sinh Trung Tâm Ngôn Ngữ sang trường trung học có quy mô lớn hơn. 

TUẦN LỄ QUỐC TẾ 
Mỗi năm trường sẽ dành cả một tuần để tôn vinh sự đa dạng của nền tảng văn hóa và ngôn ngữ được 
thể hiện trong cộng đồng Trường của chúng tôi. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học những điều mới 
và phát triển nhận thức và thái độ tôn trọng cao hơn đối với tất cả các học sinh trong trường. Trưởng 
Nhóm Quốc Tế và Ủy Ban Quốc Tế của chúng tôi sẽ hỗ trợ lập kế hoạch và quảng bá trong tuần cũng 
như tích cực tham gia vào việc điều hành các hoạt động trong tuần. Chúng tôi nhận thấy rằng việc 
phát triển Công Dân Toàn Cầu là điều cần thiết trong một Thế Giới Toàn Cầu ngày càng kết nối.

GRANT LONSDALE MURRAY PHILLIP
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TRẢI NGHIỆM &  
CƠ HỘI
THAM QUAN & HỘI TRẠI 
TRONG TRUNG TÂM NGÔN NGỮ 
Học sinh học tại Trung Tâm Ngôn Ngữ tham gia vào các chuyến tham quan và các hoạt động để 
nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Các chuyến tham quan đến Melbourne CBD, Phòng Trưng 
Bày Quốc Gia và Thư Viện Tiểu Bang sẽ hỗ trợ học sinh làm quen với việc đi lại bằng phương tiện 
giao thông công cộng quanh Melbourne và giới thiệu cho các em nhiều địa điểm thú vị độc đáo ở 
Melbourne. Học sinh cũng sẽ được ghé thăm Bãi Biển Brighton và Dãy Núi Dandenong để khám phá 
Melbourne rộng lớn hơn và để kết hợp các môn học và các bài học giáo dục thể chất với nhau.
HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
Học sinh quốc tế Lớp 7-12 sẽ có cơ hội tham gia các chuyến tham quan theo chủ đề, tập trung vào 
việc mở rộng việc học tập của học sinh bên ngoài lớp học.
CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI 
Chương Trình Hội Trại của chúng tôi cung cấp cơ hội cho học sinh trải nghiệm các địa điểm thú vị 
bên ngoài Melbourne, thiết lập mối quan hệ bạn bè, tìm hiểu giáo viên của mình tốt hơn và tham 
gia các hoạt động mới. Chương trình hội trại được thiết kế để thử thách và nâng cao khả năng học 
tập của học sinh bên ngoài lớp học. Chương Trình Hội Trại của chúng tôi bắt đầu với trại ‘Hiểu về 
Bạn’ cho học sinh Lớp 7, trại thử thách phiêu lưu cho học sinh Lớp 8, trại hoạt động theo nhóm cho 
học sinh Lớp 9 và trại Tasmania tùy chọn và/hoặc trại Trung Úc lần lượt cho học sinh Lớp 10 và 11. 
Năm Lớp 12, học sinh sẽ tham dự một buổi cắm trại bắt buộc ‘Kỹ Năng Học Tập’ tại Đảo Phillip vào 
đầu năm.

HOẠT ĐỘNG CỘNG TÁC NGOẠI KHÓA
Có nhiều cơ hội cho các học sinh quốc tế tham gia vào các hoạt động với các học sinh quốc tế khác 
cũng như các nhóm học sinh lớn hơn. Các hoạt động và nhóm đó bao gồm: dàn hợp xướng quốc tế, 
môn thể thao trong chương trình giảng dạy cũng như các môn thể thao đồng đội, các bài học âm 
nhạc, các nhóm nghệ thuật biểu diễn như sản xuất, và nhiều hơn nữa.
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THÔNG TIN & 
LIÊN LẠC
TRƯỚC KHI GHI DANH
Học sinh tương lai và phụ huynh nên truy cập trang web của trường để có được thông tin 
về trường của chúng tôi. Thông tin liên quan đến tiêu chí ghi danh, địa điểm của trường, đề 
xuất môn học, hình ảnh về đồng phục trường và các chương trình ngoại khóa có thể được 
tìm thấy ở đây. 

Tất cả đơn đăng ký phải được hoàn thành trực tuyến thông qua trang web của Bộ Giáo 
Dục và Đào Tạo:  http://www.study.vic.gov.au/en/Pages/default.aspx 

SAU KHI GHI DANH
EMAIL
Phụ huynh có thể gửi email cho Quản Lý Học Sinh Quốc Tế hoặc Điều Phối Viên Chương 
Trình Trọ Tại Nhà của Người Dân Địa Phương về bất kỳ mối quan ngại hoặc thắc mắc nào.

ĐIỆN THOẠI
Có thể gọi điện thoại trong giờ học hoặc trong các tình huống khẩn cấp.

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
WeChat được cung cấp cho người dùng ứng dụng phương tiện truyền thông xã hội này và 
các nhóm được thiết lập để cho phép trao đổi thông tin giữa các phụ huynh.

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế có một trang Facebook dành riêng để cho phép chia sẻ 
thông tin và quảng bá những câu chuyện thành công của học sinh.
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TRÌNH QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC LA BÀN
Đây là cách hiệu quả nhất để phụ huynh theo dõi sự chuyên cần, tiến bộ trong học tập và 
hành vi của học sinh. Nền tảng này cho phép phụ huynh, học sinh, giáo viên và các nhân 
viên khác trong trường tương tác và hỗ trợ trong việc quản lý việc học tập của học sinh. Có 
thể truy cập la bàn bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập thông qua trình duyệt web 
như Google Chrome và Safari cũng như thông qua Ứng Dụng La Bàn cho điện thoại Apple 
và Android. Nhân viên, học sinh và phụ huynh có cổng thông tin riêng với quyền truy cập 
và các tính năng khác nhau phù hợp với từng nhóm. 

Các tính năng gồm có: 

• Bảng tin để giúp cho cộng đồng trong Trường cập nhật các thông tin, sự kiện và hoạt động 
quan trọng hàng ngày. 

• Thời khóa biểu trực tuyến của học sinh 
• Dữ liệu chuyên cần 
• Truy cập Tài Liệu của Trường 
• Truy cập vào Báo Cáo Sự Tiến Bộ và Báo Cáo Kết Quả Học Kỳ của học sinh 
• Hỗ trợ thông tin liên lạc giữa phụ huynh và nhân viên của trường 
• Phụ huynh có thể xem nhật ký hiển thị bài tập về nhà đã nộp 
• Lịch Sự Kiện 
• Nền tảng dành cho thanh toán và chấp thuận trực tuyến 
• Hỗ trợ trực tuyến trực tiếp với La Bàn (nhóm CNTT của Trường cũng hỗ trợ) 
• Quản Lý Hành Vi và Sức Khỏe 

Phụ huynh có thể truy cập La Bàn thông qua liên kết:  
https://brightonsc-vic.compass. education/ 

Khi bắt đầu ghi danh cho học sinh và theo giai đoạn định hướng của học sinh, phụ huynh 
của tất cả học sinh mới sẽ được cung cấp tên người dùng và mật khẩu. 

Thông tin ‘How to Access and use Compass School Manager’ (‘Cách Truy Cập và Sử 
Dụng Trình Quản Lý Trường Học La Bàn’) được dịch ra các thứ tiếng theo yêu cầu.
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BỐ TRÍ CHỖ Ở CHO 
DU HỌC SINH
Theo quy định của Phòng Giáo Dục Quốc Tế (IED) của Bộ Giáo Dục (DET), có bốn lựa chọn chỗ ở 
cho Học Sinh Quốc Tế được liệt kê dưới đây: 
• Tùy Chọn 1 là sống cùng với phụ huynh; 
• Tùy Chọn 2 là sống với họ hàng đã chấp thuận; 
• Tùy Chọn 3 là sống với bạn của gia đình đã chấp thuận; 
• Tùy Chọn 4 sống tại nhà của người dân địa phương trong khu vực trường. 

Việc sống trong khu vực trường học của chúng tôi giúp đảm bảo cả sự an toàn và thời gian đi lại của 
học sinh, thời gian di chuyển khoảng 20 đến 40 phút đến trường bằng tàu hỏa, xe điện, xe buýt, xe 
đạp hoặc đi bộ. 

ĐỐI VỚI TÙY CHỌN 4 
HỖ TRỢ ĐƯA ĐÓN TẠI SÂN BAY 
Mỗi học sinh chọn Tùy Chọn 4 sẽ được đón tại sân bay khi đến bởi một đại diện của trường và đi 
cùng tới nhà của người dân địa phương mà các em sẽ ở cùng. Các gia đình cho du học sinh ở trọ 
sau đó sẽ giúp đỡ trong quá trình định hướng của học sinh. Điều này bao gồm việc hướng dẫn cho 
học sinh cách đến trường, cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cách tìm cửa hàng và 
siêu thị tại địa phương, thư viện địa phương và cách tìm các địa điểm yêu thích khác trong khu vực 
địa phương. 

BỐ TRÍ TRỌ TẠI NHÀ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG
Đối với Tùy Chọn 4, bố trí trọ tại nhà của người dân địa phương, các yêu cầu trọ tại nhà của người 
dân địa phương nên được nêu chính xác trong quá trình đăng ký. Điều này sẽ cho phép điều phối 
viên chương trình trọ tại nhà của người dân địa phương của chúng tôi chỉ định một nhà ở của người 
dân địa phương phù hợp nhất với các yêu cầu của học sinh. 
Tùy Chọn 4 trọ tại nhà của người dân địa phương bao gồm việc cung cấp: 
• phòng ngủ riêng cho học sinh
• 3 bữa ăn mỗi ngày 
• sử dụng internet 
• giặt quần áo hàng tuần 

Xin lưu ý rằng tất cả các gia đình cho du học sinh ở trọ được đại diện trường ghé thăm ít nhất hai lần 
một năm. Các gia đình cho du học sinh ở trọ cũng phải cung cấp bản cập nhật ‘Kiểm Tra về Tình 
Hình Làm Việc với Trẻ’ hàng năm.
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ĐƠN ĐĂNG KÝ & 
GHI DANH
Tất cả các đơn đăng ký dành cho du học sinh phải được hoàn thành trực tuyến thông qua cổng 
thông tin của Bộ Giáo Dục (DET). Chúng tôi đề xuất tất cả các đơn đăng ký phải được gửi trước 6 – 9 
tháng trước ngày nhập học dự kiến. 
Để biết thông tin về học tập và cư trú tại Victoria, biểu phí của trường, bảo hiểm y tế ở nước ngoài, 
giải thưởng và sự kiện, câu chuyện thành công và chi tiết về cách nộp đơn đăng ký, vui lòng truy cập: 
www.study.vic.gov.au 
Về mặt học tập, học sinh phải đạt điểm trung bình từ 80% trở lên trong tất cả các môn học đã hoàn 
thành trong hai năm trước để được ghi danh vào trường của chúng tôi. 
Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn sử dụng một cơ quan chức năng ‘trong nước’ để hỗ trợ quá trình 
nộp đơn đăng ký. Đối với một số quốc tịch nhất định, DET yêu cầu việc nộp bảng điểm học tập được 
chứng nhận và dịch. 
TRANG WEB STUDY.VIC: www.study.vic.gov.au 
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LÀM QUEN VỚI 
NHÂN VIÊN CỦA 
CHÚNG TÔI

ÔNG RICHARD MINACK 
HIỆU TRƯỞNG

CÔ LEE ANGELIDIS 
HIỆU PHÓ

CÔ KAYE SENTRY
HIỆU PHÓ

ÔNG PAT GARGANO
HIỆU PHÓ

CÔ JESSICA LUONG
ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH 
TRỌ TẠI NHÀ Ở CỦA NGƯỜI DÂN 

ĐỊA PHƯƠNG

ÔNG GARY AGG
QUẢN LÝ HỌC SINH QUỐC TẾ

CÔ MIRSINA APOSTOLELLIS
QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

CÔ MINH-THUY NGUYEN
PHỤ TÁ HỖ TRỢ SINH VIÊN QUỐC TẾ 
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ĐỊA CHỈ – 120 Marriage Road, Brighton East VIC 3187
ĐIỆN THOẠI – 03 9592 7488
EMAIL – brighton.sc@edumail.vic.gov.au
TRANG WEB – www.brightonsc.vic.edu.au 
TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH 
QUỐC TẾ (CRICOS) – 0086IK
STUDY.VIC – www.study.vic.gov.au/en/Pages/default.aspx
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