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Chào mừng bạn đến trường chúng tôi
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Lời Nhắn
của Hiệu Trưởng

Trường St Aloysius College luôn dẫn đầu về giáo dục nữ sinh tại Nam Úc từ 
năm 1880. Nhiều nữ sinh tốt nghiệp của trường đã trở thành những phụ nữ 
tiên phong trong xã hội, cả ở địa phương và toàn cầu.

Trường đã được dẫn dắt bởi các Bà Phước trên 130 năm qua. Là một Hiệu 
Trưởng đầu tiên không thuộc Giáo Hội, tôi luôn ý thức rõ đặc ân được đi 
theo bước chân của những người phụ nữ tuyệt vời này. Những gương sáng 
mẫu mực xuất chúng này rõ ràng đã tạo ra một môi trường học tập trong đó 
học sinh được khuyến khích có những ước mong thành đạt xuất sắc trong 
những lãnh vực mà họ chọn lựa.

Với trên 20 năm kinh nghiệm đón tiếp học sinh ngoại quốc, Chương Trình 
Quốc Tế tại trường St Aloysius College chú trọng vào việc giúp đỡ học sinh 
ngoại quốc đạt được các tiêu chuẩn học vấn để nhập học và phát triển việc 
học, kỹ năng ngôn ngữ và văn hóa để đảm bảo rằng các em sẽ chuyển tiếp 
một cách thành công và suông sẻ lên bậc đại học ở các trường đại học của 
Úc và quốc tế.

Chúng tôi có một số các dịch vụ hỗ trợ bao gồm dạy tiếng Anh cấp tốc, cố 
vấn học tập và hướng nghiệp cũng như hỗ trợ về chỗ ở và ở trọ chung với 
các gia đình người bản xứ.

Tinh thần hiếu khách thu hút mọi người đến với cộng đồng trường St 
Aloysius College xuất phát trực tiếp từ Phước Lành của chúng tôi. Chúng tôi 
là một trường học đề cao sự đa dạng, phấn đấu để được hoàn hảo và đem 
đến nhiều cơ hội cho tất cả các học sinh trong một môi trường có sự chăm 
nom tận tình.

Khi quý vị tìm hiểu trường St Aloysius College cho việc giáo dục của con 
gái quý vị, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có cảm tình và thích thú với lịch sử 
phong phú cũng như môi trường học tập sinh động và hiện đại của Trường 
chúng tôi.

Ms Paddy McEvoy
Hiệu Trưởng
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Chương trình ở chung nhà với người bản 
xứ (Homestay)
Các học sinh ngoại quốc nếu không sống chung với 
cha mẹ hay bà con ruột thịt ở Adelaide thì sống ở nhà 
Homestay. Homestay là cơ hội tuyệt vời để trao đổi văn hóa 
giữa người học sinh với gia đình Úc.

Trường St Aloysius College kết hợp với Mạng Lưới Homestay 
Úc - Nam Úc (AHN-SA) để tạo cơ hội cho học sinh được 
chăm sóc bởi một gia đình đã được hướng dẫn đặc biệt 
trong mạng lưới Homestay Úc để học sinh có được sự 
hướng dẫn bước đầu vui vẻ và an toàn về cuộc sống và 
học tập tại Úc.

Các gia đình Homestay hướng dẫn học sinh ổn định vào 
cuộc sống mới ở Adelaide và cho các em những lời khuyên 
bổ ích và các thông tin cần biết để các em có những kỷ 
niệm đậm đà không quên.

Quan trọng nhất là những học sinh ở Homestay được 
đối xử như một thành viên tích cực trong gia đình. Điều 
này giúp tiếng Anh của học sinh được giỏi hơn và giảm 
đi nỗi nhớ nhà.

Học sinh được cho ăn, phòng ngủ riêng cho mình, có 
các phương tiện học tập, có phòng tắm và giặt ủi và có 
phương tiện đi lại đến trường. Tài sản cá nhân của học 
sinh cũng được bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm của 
AHN-SA.

Học sinh không được phép sinh sống độc lập trong khi 
ghi danh tại trường St Aloysius College.
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Thông thường học sinh ghi danh ít nhất 20 tuần học tiếng 
Anh cấp tốc tại trường South Australian College of English 
trước khi chuyển tiếp vào các lớp học chính quy tại trường 
St Aloysius College.

Chương trình tiếng Anh cấp tốc được soạn ra để tạo cho 
học sinh có sự tự tin và kỹ năng để đảm bảo việc chuyển 
tiếp vào chương trình học chính quy được suông sẻ. Học 
sinh sẽ được trắc nghiệm khi làm quen với trường để được 
xếp vào lớp thích hợp.

Mặc dù trọng tâm chính là phát triển khả năng giao tiếp 
lưu loát trong tiếng Anh, khóa học còn chuẩn bị cho học 
sinh sẵn sàng cho các môn học, phương pháp học, bài 
kiểm và các hoạt động mà các em sẽ gặp ở bậc trung học.

Học sinh được sử dụng thư viện của trường (College’s 
Resource Centre), internet và các phương tiện ngoài giờ 
học mà không phải trả thêm tiền.

Chuyển tiếp vào trường học tại Úc



Page 6

empowering  
          bright futures

Service . Compassion . Hospitality . Justice . Respect

Chương trình học
Ở trường St Aloysius College chúng tôi dạy một chương trình 
giáo dục cân bằng vừa thách thức vừa hỗ trợ. Chúng tôi chú 
trọng vào việc giáo dục bao gồm các lãnh vực học tập căn bản, 
nhưng cũng có một số chọn lựa để phù hợp với khả năng và 
nhu cầu của từng cá nhân.

Các học sinh lớp 11 và 12 học để hoàn tất chương trình trình tốt 
nghiệp SACE (Chứng Chỉ Giáo Dục Nam Úc) của mình. Chứng 
chỉ này dựa trên hai giai đoạn tốt nghiệp: Giai đoạn 1 (thường 
học trong năm lớp 11) và Giai đoạn 2 (lớp 12).

Chứng chỉ SACE được chấp nhận để vào học tại tất cả các 
trường đại học ở Úc và ngoại quốc.

Học sinh tại trường St Aloysius College có nhiều chọn lựa cho 
các môn học để chọn và có giáo viên đặc biệt dành thời gian với 
từng học sinh để giúp đỡ và cố vấn về việc chọn môn học và sự 
chuẩn bị cho các ngành học ở đại học.

Một số môn học có ở trường St Aloysius College:

•  Kế Toán

•  Sinh Vật Học

•  Thương Mại & Kinh Doanh

•  Hóa Học

•  Tiếng Hoa

•  Kịch

•  Kinh Tế

•  Tiếng Anh là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL)

•  Tiếng Indonesia

•  Xử Lý Thông Tin & Xuất Bản

•  Kỹ Nghệ Thông Tin

•  Ứng Dụng Toán Học

•  Toán Học

•  Lịch Sử

•  Âm Nhạc

•  Giáo Dục Dã Ngoại

•  Thể Dục

•  Tâm Lý Học

•  Xã Hội & Văn Hóa

•  Toán Học Chuyên Khoa

•  Nghệ Thuật Hình (Nghệ Thuật & Thiết Kế)
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Trường St Aloysius College ghi danh học sinh từ Trung 
Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Đức và Việt 
Nam. Trường giữ mức cân bằng giữa học sinh ngoại quốc 
và học sinh Úc.

Số lượng học sinh ngoại quốc tương đối thấp (khoảng 3 
phần trăm) nhưng cũng lớn đủ để thuê một số nhân viên 
đặc biệt như:

•  Giúp đỡ thêm trong lớp tiếng Anh

•  Nhóm theo dõi bài tập ở nhà (sau giờ học)

•  Cố vấn về học vấn

•  Cố vấn về nghề nghiệp

Trường là một trong số nhỏ các trường ở Adelaide có dạy 
Tiếng Hoa.

Hỗ trợ đặc biệt do chúng tôi cung cấp giúp học sinh ngoại 
quốc thành công ở các kỳ thi Lớp 12 để chuẩn bị cho các 
em lên học bậc đại học.

Hỗ Trợ Thêm cho học sinh ngoại quốc
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Các Hoạt Động của Trường
Học sinh trường St Aloysius College có cơ hội tham gia 
vào nhiều hoạt động song song với nội dung giáo án 
giảng dạy.

Ngoài các buổi học Thể Dục bình thường, học sinh còn 
được cơ hội chơi một số các môn thể thao cá nhân hay 
tập thể gồm có: bơi lội, điền kinh, bóng rổ nữ, tennis, cầu 
lông, bóng mềm, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng 
chuyền trên cát, bóng đá được chạm tay và bóng nước.

Chương trình giảng dạy kết hợp rộng rãi của chúng tôi 
cũng bao gồm dàn dựng kịch sân khấu, ca đoàn, dàn 

nhạc, một số các đồng diễn, Hội Âm Nhạc của các trường 
Công Giáo, tranh luận, chương trình Giải Thưởng Duke of 
Edinburgh’s Award Scheme, Thi Đua Trí Tuệ, Nhóm Công 
Bằng Xã Hội và các Hoạt Động của Bà Phước. Chúng tôi 
có phòng tập thể dục và chơi thể thao hiện đại tối tân. Từ 
bóng rổ trên cát đến bóng đá, từ điền kinh tổng quát đến 
biểu diễn trên sân khấu của Trung Tâm Giải Trí Adelaide, có 
rất nhiều cơ hội cho học sinh của chúng tôi.



Page 9

empowering  
          bright futures

Service . Compassion . Hospitality . Justice . Respect

Một chương trình sản xuất kịch sân khấu được thực hiện 
mỗi hai năm. Học sinh được khuyến khích tham gia và 
đóng góp kỹ năng và tài nghệ của các em như làm diễn 
viên, nhạc sĩ, kỹ thuật viên sân khấu, thiết kế viên trang 
phục dàn dựng cảnh và nghệ nhân trang điểm. Những 
chương trình sản xuất này đem đến kinh nghiệm quý giá 
cho tất cả các em có tham gia và tình bạn nảy sinh khi làm 
việc chung với nhau trong các chương trình đầy sáng tạo 
và vui nhộn.

Mỗi năm chúng tôi tổ chức ăn mừng với chương trình 
SAC Spectacular tại Trung Tâm Giải Trí Adelaide. Sự kiện 
lớn này của trường là sự phô trương tuyệt vời của các tài 
năng sáng tạo của học sinh và nhân viên chúng tôi. Đây 
là nét đặc biệt của trường St Aloysius College mà học sinh 
chúng tôi có thể biểu diễn ở địa điểm có tầm vóc thế giới.

Ở trường St Aloysius College tất cả học sinh được khuyến 
khích tham gia vào chương trình giảng dạy kết hợp, với sự 
nhấn mạnh vào cộng tác và thưởng thức.
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Sống và Học tại Adelaide
Địa điểm của trường St Aloysius College, ngay giữa trung tâm 
của thành phố Adelaide, tạo điều kiện dễ dàng cho học sinh và 
giáo viên tiếp xúc các phương tiện và dịch vụ rộng rãi.

Trường Đại Học Adelaide, Trường Đại Học Nam Úc, Bảo Tàng 
Nam Úc, Bảo Tàng Mỹ Thuật, Thư Viện Tiểu Bang, Vườn Bách 
Thú Adelaide, Vườn Bách Thảo và Chợ Trung Tâm chỉ cách 
trường một khoản đi bộ ngắn.

Học sinh còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa 
diễn ra trại trung tâm thành phố, chẳng hạn như Lễ Hội Nghệ 
Thuật, Hội OzAsia (Úc Á) và nhiều sự kiện hay khác nữa.

Trường St Aloysius College có địa điểm thuận tiện cho các 
phương tiện giao thông công cộng, với tất cả các tuyến xe 
buýt chính phục vụ làm cho việc đi đến trường không xa.

Năm lý do hàng đầu để sống và học tại Adelaide

• Môi trường an toàn

• Chi phí ăn ở thấp

• Thời tiết tốt

• Gọn – đi lại dễ dàng

• Nhiều cơ hội giáo dục chất lượng

Khí hậu và mùa trong năm

Mùa Hè
Tháng Chạp đến tháng Hai 24° - 36°C

Mùa Thu
Tháng Ba đến tháng Năm 19° - 26°C

Mùa Đông
Tháng Sáu đến tháng Tám 10° - 17°C

Mùa Xuân
Tháng Chín đến tháng Mười Một 19° - 25°C
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Đại diện:

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Văn Phòng:

53 Wakefield Street
Adelaide, South Australia 5000, Australia

Điện thoại: +61 8 8217 3200
Fax: +61 8 212 4908

Email: registrar@sac.sa.edu.au
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