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Điều Lợi
South Australia

Northern
Territory

Queensland

New South Wales

A.C.T

Victoria

Tasmania

Western Australia

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaide

South Australian Government Schools 
(Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc) 
từng cung cấp trãi nghiệm du học cho học 
sinh quốc tế từ 1989. Với hơn 100 trường 
được phép có Chương Trình Du Học Sinh, 
chúng tôi có thể cho bạn chương trình học 
ngắn hoặc dài hạn để hợp với nhu cầu.

Mọi khía cạnh trong chương trình du học, 
kể cả cư trú cùng người bản xứ, đều được 
quản lý tập trung ở văn phòng chúng tôi do 
một toán chăm sóc cho sự thành công và 
trãi nghiệm có chất lượng của bạn. Điều nầy 
làm cho Trường Công Lập Chính Phủ Bang 
Nam Úc thành độc đáo ở xứ Úc.

Thành công, an toàn, và phúc lợi của bạn  
là ưu tiên của chúng tôi.

CÁC ĐIỀU LỢI DU HỌC VỚI CHÚNG TÔI GỒM

Trường chúng tôi
•  môn học trọng tâm đặc biệt, 

chương trình, và hoạt động 
ngoại khoá

•  nhiều loại nguồn lực chuyên 
môn và cơ sở học tập 

•  không gian rộng mở và môi 
trường thiên nhiên cho thể 
thao và hoạt động trường 

•  Giám Đốc Chương Trình Du 
Học Sinh để giúp đỡ và hỗ 
trợ 

•  bạn học địa phương giúp ổn 
định đời sống học đường 

Chương trình  
chúng tôi 
•  học phí phải chăng so với 

các trường khác ở Úc
•  do Department for Education 

(Bộ Giáo Dục) quản lý tập 
trung

•  chọn trường phù hợp nhất 
với sở thích và nguyện vọng 
của bạn 

•  chọn cư trú cùng người bản 
xứ tốt nhất 

•  chọn lựa, cấp phép, và theo 
dõi mọi gia đình cư trú cùng 
người bản xứ 

•  cấp phép và theo dõi mọi 
công ty tư vấn

•  trong chương trình học có hỗ 
trợ tiếng Anh

Chúng tôi hỗ trợ 
•  bộ tài liệu trực tuyến trước 

khi du học để giúp bạn 
chuẩn bị trước khi rời nhà

•  chương trình định hướng, 
bao gồm sức khoẻ và an 
toàn, mong đợi ở trường và 
cư trú cùng người bản xứ, 
điều kiện nhập cảnh, và quản 
lý tiền bạc 

•  kiểm tra an toàn và phúc lợi
•  báo cáo tiến trình học tập 
•  tư vấn môn học cho đại học
•  hỗ trợ chính cho phụ huynh/

người giám hộ 
•  dịch vụ điện thoại  

khẩn cấp 24 giờ 
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Hầu hết các trường là tiểu học hoặc trung học.  
Một số có từ năm đầu đến Lớp 12 hoặc Cấp Ba  
(Lớp 11–12).

Năm Học 
Năm học có 4 học kỳ (2 lục cá nguyệt) và bắt đầu vào 
cuối Tháng 1 và chấm dứt vào giữa Tháng 12. 

Lục	cá	nguyệt	1: Học kỳ 1 và 2 
Lục	cá	nguyệt	2:	Học kỳ 3 và 4

Mỗi học kỳ kéo dài khoãng 10 tuần trước khi được 
nghỉ.

Ngày học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, hầu hết trường từ 
8.30am đến 3.30pm.

Đồng phục
Tất cả các Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc 
đều có đồng phục riêng và có thể có luôn đồng phục 
thể thao. 

Port Lincoln

Kingscote

Mt Gambier

Murray Bridge

Renmark

Victor Harbor

Hướng Bắc

Nội Ô Adelaide

Vùng Quê Bang Nam Úc

Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc 
cung cấp môi trường học tập an toàn,  
quan tâm, và hỗ trợ cho mọi học sinh.
Bộ Giáo Dục cấp phép Chương Trình Du Học Sinh cho 
các trường học trong môi trường giúp đỡ du học sinh 
và mục tiêu học tập của họ. 

Các trường của chúng tôi có ở nội ô Thành Phố 
Adelaide và vùng quê Bang Nam Úc. 

Bậc Học*
Bậc Học Tuổi Học

Tiểu Học Năm đầu–Lớp 6 5–13 tuổi

Cấp Hai Lớp 7–10 13–16 tuổi

Cấp Ba Lớp 11–12 16–19 tuổi

*Từ học kỳ 1, 2022, mọi trường công lập ở Bang Nam 
Úc sẽ xếp Lớp 7 vào Cấp Hai. Điều nầy có nghĩa là từ 
năm 2022, Lớp 6 sẽ là lớp cuối cùng của Tiểu Học và 
Lớp 7 là lớp đầu tiên của Cấp Hai.

Trường Học

CÁC ĐIỀU LỢI DU HỌC VỚI CHÚNG TÔI GỒM
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Học Trình và Hành  
Trình Giáo Dục

Học trình tạo điều kiện cho học sinh phát triển kỹ năng 
thiết yếu và khả năng về:

•  Văn học
•  Số học 
•  Kỹ thuật thông tin và truyền thông
•  Tư duy phản biện và sáng tạo
•  Đạo đức học
•  Khả năng cá nhân và xã hội
•  Thông hiểu giao lưu văn hoá

Để học sinh phát triển những kỹ năng và khả năng nầy, 
trường cung cấp nhiều môn học thiết yếu về:

•  Anh văn
•  Toán 
•  Khoa học
•  Nhân văn và khoa học xã hội
•  Nghệ thuật 
•  Ngôn ngữ 
•  Sức khoẻ và Thể dục
•  Kỹ Thuật 
•  Môn học về phương diện công ăn việc làm

Học sinh cấp ba trong Lớp 11 và 12 có yêu cầu phải 
phát triển thêm những kỹ năng và khả năng nầy để hiểu 
sâu hơn, có kiến thức rộng hơn, kỹ năng tốt hơn để có 
được bằng South Australian Certificate of Educaton 
(SACE, Bằng trung học do bang Nam Úc cấp).

IB-Tú Tài Quốc Tế
Primary Years Program (PYP, Chương Trình Tiểu Học) 
và Middle Years Program (MYP, Chương Trình Cấp 
Hai) được áp dụng ở nhiều trường, trong khi bằng 
International Baccalauriat Diploma (IB, Bằng Tú Tài Quốc 
Tế)  có ở một số trường chọn lọc. 
PYP chuẩn bị để học sinh trở nên năng động, lưu tâm,  
và hiếu học lúc nào cũng tự trọng và tôn trọng người 
khác và có khả năng tham gia vào thế giới chung quanh.
MYP là một khuôn khổ thử thách để vận động học sinh 
liên kết những điều đã học với thế giới thực tế.
Chương trình IB nhắm cho học sinh kiến thức sâu rộng – 
học sinh sẽ phát triển thể chất, trí thông minh, tình cảm, 
và đạo đức. Học trình gồm sáu nhóm môn học và lý 
thuyết căn bản về kiến thức, sáng tạo, hoạt động,  
dịch vụ, và khảo luận. Học sinh phản ảnh bản chất của 
kiến thức, hoàn thành nghiên cứu độc lập, và thực hiện 
liên quan đến dịch vụ cộng đồng.

Tập trung
Sở thích và nguyện 

vọng của bạn

Môn học
Chọn môn học

Lộ trình
Chọn lộ trình tương 

lai của bạn

Đổ đạt
Xong lớp 12  

Đậu bằng SACE 
Hoặc

Xong Bằng IB Diploma 

Học đại học
Bắt đầu học đại học 

(trường đại học)

Học trình của Úc được soạn thảo phù hợp với nhu cầu cá nhân và sở thích học sinh để tạo 
cơ sở cho việc học hành thành công cả đời.
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Giáo Dục Năng Khiếu 
Một số trường trung học được công nhận là tâm điểm 
của giáo dục năng khiếu và có chương trình IGNITE 
(chương trình năng khiếu).

Một số trường khác có chương trình cá nhân để giúp 
học sinh có khã năng đặc biệt hoặc triển vọng trong 
một lãnh vực, bao gồm toán và khoa học.

Để tìm hiểu thêm về các môn học và chương trình 
đặc biệt trong các trường, xem trang Chọn Trường 
Trung Học (Choose a High School) trong trang web 
của chúng tôi.

internationalstudents.sa.edu.au

Môn Học Chuyên Đề
Trong giáo trình ở tất cả các trường công lập Bang 
Nam Úc đều có nhiều môn học sở thích và chuyên đề.

Học sinh muốn thử môn học mới hoặc có năng khiếu 
hoặc đam mê một lãnh vực nào thì nên quan tâm đến 
điều nầy khi chọn trường.

Một số thí dụ về các môn học chuyên đề gồm có:

• Khoa học và Toán: công nghệ người máy, khoa học 
hình sự, công nghệ vi tiểu, thiên văn học, và kỹ thuật 
trồng nho

•  Sức khoẻ và Thể Dục: tâm lý học, dịch vụ du lịch, 
lướt sóng, chơi gôn, đạp xe, giáo dục ngoài trời

•  Nghệ Thuật: âm nhạc, múa ballet, vũ đương đại,  
vãi vóc và thời trang

•  Công nghệ: thiết kế bằng vi tính, phát thanh, thiết kế 
đồ hoạ, chụp hình và hoạt hình

Các chương trình sở thích đặc biệt 
Một số trường trung học của chúng tôi cũng có những 
chương trình sở thích đặc biệt cho học sinh năng 
khiếu hoặc đam mê một môn nào đó. Những chương 
trình nầy thường là lãnh vực được chú trọng của 
trường.

Vài thí dụ của chương trình sở thích đặc biệt như là 
Ngôn Ngữ, Âm Nhạc, Nghệ Thuật Trình Diễn, và Thể 
Thao.

Những chương trình nầy có thể yêu cầu học sinh có 
năng khiếu, thi thử, hoặc biểu diễn trước khi được 
nhận vào. Có thể tính thêm phí.

Câu Lạc Bộ Ngoại Khoá và Thi Đua
Các trường cũng tạo cơ hội cho cá nhân hoặc đội tham 
gia hoạt động học đường gồm ban nhạc, thi đua thiết 
kế máy móc, tranh luận, diễn kịch, đội thể thao, và các 
hoạt động thám hiểm. 

Các cuộc thi đua tiểu bang, toàn quốc, và quốc tế tạo 
điều kiện thử thách và đánh giá khả năng, kỹ năng,  
và kiến thức của học sinh trên nhiều lãnh vực, kể cả 
việc học tập, thể thao, tổ chức, và lãnh đạo.

Chương Trình và 
Môn Học Chuyên Đề
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Bằng Trung Học do Bang Nam Úc cấp
The South Australian Certificate of Education 
(SACE, Bằng Trung Học do Bang Nam Úc cấp), một 
bằng quốc tế công nhận, được cấp cho học sinh đã 
hoàn tất Lớp 11 và 12 trong một trường trung học ở 
Bang Nam Úc.

SACE được chia làm Giai Đoạn 1 và Giai Đoạn 2.  
Khi tính học Cấp 3, bạn sẽ hoàn tất Kế Hoạch Học 
Tập Cá Nhân ở Lớp 10 hoặc khi bắt đầu Lớp 11.

SACE dựa theo hệ thống điểm mà mỗi môn trong học 
kỳ được cho 10 điểm. Học sinh phải đạt 200 điểm,  
kể cả những môn bắt buộc, để được bằng SACE.

Tư vấn môn học sẽ giúp bạn chọn môn để hoàn 
thành tốt và đủ điều kiện Tertiary Admission Subjects 
(TAS, Các Môn Học Cần Phải Có Để Được Nhận Vào 
Đại Học) để nhận được Australian Tertiary Admission 
Rank (ATAR, Điểm Tuyển Sinh Vào Đại Học) khi có 
bằng SACE.

Bằng Tú Tài Quốc Tế 
Chương trình International Baccalaureae Diploma  
(IB, Chương Trình Tú Tài Quốc Tế) hai năm cũng 
 là cơ hội thay thế cho Bằng SACE để vào các đại học 
ở Úc và trên thế giới. 

Lộ Trình
ATAR được công nhận để vào đại học Úc và các 
trường Technical and Further Education (TAFE, Cao 
Đẳng Kỹ Thuật) và được nhiều đại học trên thế giới 
dùng để chọn học sinh cho bậc cử nhân.

Bằng Cấp và Lộ Trình

6 • SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS - INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM



Hướng Dẫn Chương 
Trình Du Học Sinh

Chương Trình Trung Học 
Phổ Thông
•  Thành quả học tập và hoàn tất SACE 
•  tuổi từ 13–19
•  Học trên 1 năm

Xem thêm thông tin ở trang  8

Chương Trình Du Học Tại 
Vùng Quê
•  Học ngắn hạn và trao đổi văn hoá
•  tuổi từ 13–19
•  Học từ 1–4 học kỳ hoặc ít hơn 10 tuần

Xem thêm thông tin ở trang  10

Nhà Ở
Xem thêm thông tin ở trang  14

Chương Trình Du Học 
Tiểu Học
•  Học ngắn hạn và trao đổi văn hoá
•  tuổi từ 5–13
•  Học từ 1–4 học kỳ hoặc ít hơn 10 tuần

Xem thêm thông tin ở trang  12

Cách Xin
Xem thêm thông tin ở trang  16

Chương Trình Du Học 
Trung Học
•  Học ngắn hạn và trao đổi văn hoá
•  tuổi từ 13–19
•  Học từ 1–4 học kỳ hoặc ít hơn 10 tuần

Xem thêm thông tin ở trang  9

Chương Trình Tiểu Học
•  Thành quả học tập và tiếp lên trung học
•  tuổi từ 5–13
•  Học trên 1 năm

Xem thêm thông tin ở trang  11

Tiếng Anh
•  Tiếng Anh tăng cường
•  Hỗ trợ liên tục ngôn ngữ Anh

Xem thêm thông tin ở trang  13

Thông Tin Bổ Sung
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Nếu bạn từ 13 tuổi trở lên và muốn học lâu hơn 
1 năm, Chương Trình Trung Học Phổ Thông là 
phù hợp! Trãi nghiệm sinh sống và học tập cùng 
với học sinh Úc, theo đuổi sở thích và kỳ vọng 
cá nhân, được giáo dục đẳng cấp quốc tế, và tốt 
nghiệp trung học.

Chương Trình Trung Học Phổ Thông 
của bạn gồm:

Dịch Vụ Trước Khi Đến
•  xét đơn
•  đặt trường
•  chọn nơi cư trú cùng người bản xứ
•  bộ tài liệu trực tuyến trước khi du học

Dịch Vụ Khi Đến
•  Chào đón ở Phi Trường Adelaide
•  giới thiệu gia đình cư trú cùng người bản xứ
•  chào đón và tham quan trường
•  giúp đỡ ghi danh học
•  chương trình định hướng nhà trường
•  vật tư học tập và văn phòng phẩm

Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
•  tư vấn cá nhân
•  tư vấn môn học và lộ trình
•  báo cáo học kỳ về tiến bộ học tập

Dịch Vụ Ngôn Ngữ Anh (chi tiết ở trang 13)
•  hỗ trợ tiếng Anh lúc đầu và liên tục khi có nhu cầu 

(điều nầy có thể gồm khoá Tiếng Anh Tăng Cường Cho 
Trung Học)

Dịch Vụ An Toàn và Phúc Lợi
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Bảo Hiểm Y Tế 

Cho Du Học Sinh) là bắt buộc nếu bạn xài thị thực du học 
và chúng tôi có thể thu xếp cho bạn

•  kiểm tra khoẻ mạnh thường xuyên
•  dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Nhà Ở
Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ở cho bạn với gia đình cư trú cùng 
người bản xứ tận tình giúp bạn trãi nghiệm cuộc sống ở 
Bang Nam Úc. Hoặc bạn có thể đề nghị được ở với thân 
nhân hoặc bạn của gia đình mình. Xin xem thêm chi tiết mục 
Nơi Ở trên trang 14.

Điều Kiện Nhận Học 
Để giúp chúng tôi đánh giá đơn của bạn, chúng tôi cần 
những thứ sau:

Thành Quả Học Tập
Xin cung cấp bản khai được dịch rồi của:
•  trường đang học ghi rõ thành quả học tập và chuyên cần 

trong hai năm qua
•  cơ quan thẩm quyền ghi rõ khả năng nếu bạn muốn ghi 

danh chương trình sở thích đặc biệt 

Trình Độ Tiếng Anh 
Xin cung cấp ít nhất là một trong những thứ sau:
•  bản khai được dịch của trường đang học ghi rõ trình độ 

tiếng Anh của bạn
•  International English Language Testing System (IELTS, Hệ 

Thống Kiểm Tra Anh Ngữ Quốc Tế) hoặc kết quả kiểm tra 
Anh ngữ tương đương

•  hồ sơ chứng minh bạn đã học trường tiếng Anh ít nhất là 
2 năm

Theo hướng dẫn để được nhận vào lớp thông thường (trừ 
một ít trường được chọn), học sinh phải có trình độ tiếng 
Anh như sau, hoặc tương đương: 

• IELTS 5.5

Để giúp bạn vào lớp thông thường, chúng tôi có thể đề nghị 
bạn học khoá Tiếng Anh Tăng Cường Cho Trung Học (thêm 
chi tiết ở trang 13).

Mục Tiêu Chương Trình
Thành quả học tập và hoàn  
thành SACE

Hạn tuổi
Từ 13–19

Thời Gian Chương Trình
Hơn 1 năm

Địa điểm
Nội Ô Adelaide

Bắt Đầu
Mọi lúc từ Lớp 8*– Lớp 12

Chương Trình Trung Học
Phổ Thông

*Xin xem trang 3 để thêm thông tin
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Chương Trình Du Học Trung Học của 
bạn gồm:

Dịch Vụ Trước Khi Đến
•  xét đơn
•  đặt trường
•  chọn gia đình cư trú cùng người bản xứ
•  bộ tài liệu trực tuyến trước khi du học

Dịch Vụ Khi Đến
•  Chào đón ở Phi Trường Adelaide
•  giới thiệu gia đình cư trú cùng người bản xứ
•  chào đón và tham quan trường
•  giúp đỡ ghi danh học
•  chương trình định hướng nhà trường
•  vật tư học tập và văn phòng phẩm

Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
•  tư vấn cá nhân
•  tư vấn môn học và lộ trình
•  học bạ (nếu yêu cầu)

Dịch Vụ Ngôn Ngữ Anh (chi tiết ở trang 13)
•  hỗ trợ tiếng Anh lúc đầu và liên tục khi có nhu cầu  

(điều nầy có thể gồm khoá Tiếng Anh Tăng Cường Cho 
Trung Học)

Dịch Vụ An Toàn và Phúc Lợi
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Bảo Hiểm Y Tế 

Cho Du Học Sinh) là bắt buộc nếu bạn xài thị thực du học 
và chúng tôi có thể thu xếp cho bạn

•  kiểm tra khoẻ mạnh thường xuyên
•  dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Nhà Ở
Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ở cho bạn với gia đình cư trú  
cùng người bản xứ tận tình giúp bạn trãi nghiệm cuộc sống 
ở Bang Nam Úc. Hoặc bạn có thể đề nghị được ở với thân 
nhân hoặc bạn của gia đình mình. Xin xem thêm chi tiết mục 
Nơi Ở trên trang 14.

Điều Kiện Nhận Học 
Để giúp chúng tôi đánh giá đơn của bạn, chúng tôi cần 
những bản khai được dịch của:

•  trường đang học ghi rõ thành quả học tập và chuyên cần 
trong hai năm qua 

•  cơ quan thẩm quyền ghi rõ khả năng nếu bạn muốn ghi 
danh chương trình sở thích đặc biệt.

Mục Tiêu Chương Trình
Học ngắn hạn và trao đổi  
văn hoá

Hạn tuổi
Từ 13–19

Thời Gian Chương Trình
Từ 1–4 học kỳ hoặc ít hơn 10 tuần

Địa điểm
Nội Ô Adelaide

Bắt Đầu
Mọi lúc từ Lớp 8*– Lớp 12

Chương Trình Du 
Học Trung Học

Nếu bạn từ 13 tuổi trở lên và muốn học tối đa  
4 học kỳ (một năm), Chương Trình Du Học Trung 
Học là phù hợp! Trãi nghiệm sinh sống và học tập 
cùng với học sinh Úc trong khi cải thiện tiếng Anh 
và thử môn học mới mà mình ưa thích.

*Xin xem trang 3 để thêm thông tin
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 Mục Tiêu Chương Trình
Học ngắn hạn và trao đổi  
văn hoá

Hạn tuổi
Từ 13–19

Thời Gian Chương Trình
Từ 1–4 học kỳ hoặc ít hơn 10 tuần

Địa điểm
Vùng quê Bang Nam Úc

Bắt Đầu
Mọi lúc từ Lớp 8*– Lớp 12

Chương Trình Du Học 
Tại Vùng Quê

Chương Trình Du Học Tại Vùng Quê 
của bạn gồm:

Dịch Vụ Trước Khi Đến
•  xét đơn
•  đặt trường
•  chọn nơi cư trú cùng người bản xứ
•  bộ tài liệu trực tuyến trước khi du học

Dịch Vụ Khi Đến
•  Chào đón ở Phi Trường Adelaide
•  giới thiệu gia đình cư trú cùng người bản xứ
•  chào đón và tham quan trường
•  giúp đỡ ghi danh học
•  chương trình định hướng nhà trường
•  vật tư học tập và văn phòng phẩm

Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
•  tư vấn cá nhân
•  tư vấn môn học và lộ trình
•  học bạ (nếu yêu cầu) 

Dịch Vụ Ngôn Ngữ Anh (chi tiết ở trang 13)
•  hỗ trợ tiếng Anh lúc đầu và liên tục khi có nhu cầu

Dịch Vụ An Toàn và Phúc Lợi
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Bảo Hiểm Y Tế 

Cho Du Học Sinh) là bắt buộc nếu bạn xài thị thực du học 
và chúng tôi có thể thu xếp cho bạn

•  kiểm tra khoẻ mạnh thường xuyên
•  dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Nhà Ở
Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ở cho bạn với gia đình người bản 
xứ tận tình giúp bạn trãi nghiệm cuộc sống ở Bang Nam Úc. 
Xin xem thêm chi tiết mục Nơi Ở trên trang 14.

Điều Kiện Nhận Học 
Để giúp chúng tôi đánh giá đơn của bạn, chúng tôi cần bản 
khai được dịch rồi của:

•  trường đang học ghi rõ thành quả học tập và chuyên cần 
trong hai năm qua 

•  cơ quan thẩm quyền ghi rõ khả năng nếu bạn muốn ghi 
danh chương trình sở thích đặc biệt 

Nếu bạn từ 13 đến 19 tuổi và muốn học tối đa 4 
học kỳ (một năm), Chương Trình Du Học Tại Vùng 
Quê là phù hợp! Bạn sẽ học tiếng Anh, kết giao 
thêm bạn mới, và trãi nghiệm cách sống của Úc 
trong một cộng đồng thân thiện trong cảnh quan 
vùng quê độc đáo của Bang Nam Úc.

*Xin xem trang 3 để thêm thông tin
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Chương Trình Tiểu Học của bạn gồm:

Dịch Vụ Trước Khi Đến
•  xét đơn
•  đặt trường
•  bộ tài liệu trực tuyến trước khi du học

Dịch Vụ Khi Đến
•  chào đón và tham quan trường
•  giúp đỡ ghi danh học
•  chương trình định hướng nhà trường
•  vật tư học tập và văn phòng phẩm
•  thông tin định hướng cho phụ huynh

Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
•  tư vấn cá nhân
•  báo cáo tiến bộ học tập thường xuyên

Dịch Vụ Ngôn Ngữ Anh (chi tiết ở trang 13)) 
•  hỗ trợ tiếng Anh lúc đầu và liên tục khi có nhu cầu

Dịch Vụ An Toàn và Phúc Lợi
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Bảo Hiểm Y Tế 

Cho Du Học Sinh) là bắt buộc nếu bạn xài thị thực du học 
và chúng tôi có thể thu xếp cho bạn

•  dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờe

Sinh sống ở Adelaide
•  Là học sinh tiểu học, khi đi học ở Bang Nam Úc, bạn sẽ 

sống với phụ huynh hoặc người thân đã đề nghị và phải 
được Department of Home Affairs (Dịch Vụ Chiếu Khán 
và Di Trú) chấp thuận.

Điều Kiện Nhận Học
Để bắt đầu học lúc:

•  5 tuổi bạn phải có trong danh sách thị thực giám hộ của 
phụ huynh hoặc thị thực ELICOS  

•  6 tuổi trở lên bạn phải xin thị thực du học sinh

Mục Tiêu Chương Trình
Thành quả học tập và chuyển lên 
trung học

Hạn tuổi
Từ 5–13

Thời Gian Chương Trình
Hơn một năm

Địa điểm
Nội ô Thành Phố Adelaide

Bắt Đầu
Mọi lúc từ năm đầu tiên – Lớp 7*

Nếu bạn từ 5 đến 13 tuổi và muốn học lâu hơn 
một năm, Chương Trình Tiểu Học là phù hợp! 
Bạn sẽ học tiếng Anh, tham gia vào các hoạt 
động giao lưu giáo dục, kết giao thêm bạn trẻ 
Úc ở trường tiểu học.

Chương Trình 
Tiểu Học

*Xin xem trang 3 để thêm thông tin
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Chương Trình Du Học Tiểu Học của 
bạn gồm:

Dịch Vụ Trước Khi Đến
•  xét đơn
•  đặt trường
•  bộ tài liệu trực tuyến trước khi du học

Dịch Vụ Khi Đến
•  chào đón và tham quan trường
•  giúp đỡ ghi danh học
•  chương trình định hướng nhà trường
•  vật tư học tập và văn phòng phẩm
•  thông tin định hướng cho phụ huynh

Dịch Vụ Nhà Trường Hỗ Trợ
•  tư vấn cá nhân
•  báo cáo tiến bộ học tập thường xuyên

Dịch Vụ Ngôn Ngữ Anh (chi tiết ở trang 13)
•  hỗ trợ tiếng Anh lúc đầu và liên tục khi có nhu cầu

Dịch Vụ An Toàn và Phúc Lợi
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Bảo Hiểm Y Tế 

Cho Du Học Sinh) là bắt buộc nếu bạn xài thị thực du học 
và chúng tôi có thể thu xếp cho bạn

•  dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Sinh sống ở Adelaide
•  Là học sinh tiểu học, khi đi học ở Bang Nam Úc, bạn sẽ 

sống với phụ huynh hoặc người thân đã đề nghị và phải 
được Department of Home Affairs (Dịch Vụ Chiếu Khán 
và Di Trú) chấp thuận.

Điều Kiện Nhận Học 
Để bắt đầu học lúc:

•  5 tuổi bạn phải có trong danh sách thị thực giám hộ của 
phụ huynh hoặc thị thực ELICOS  

•  6 tuổi trở lên bạn phải xin thị thực du học sinh

Mục Tiêu Chương Trình
Thành quả học tập và chuyển lên 
trung học

Hạn tuổi
Từ 5–13

Thời Gian Chương Trình
1–4 học kỳ hoặc ít hơn 10 tuần

Địa điểm
Nội ô Thành Phố Adelaide

Bắt Đầu
Mọi lúc từ năm đầu tiên – Lớp 7*

Nếu bạn từ 5 đến 13 tuổi và muốn học tối đa  
4 học kỳ (một năm), Chương Trình Du Học Tiểu 
Học là phù hợp! Bạn sẽ học tiếng Anh, kết giao 
bạn mới, và trãi nghiệm cuộc sống gần thành 
phố, vùng đồi, hoặc bãi biển.

Chương Trình Du 
Học Tiểu Học

*Xin xem trang 3 để thêm thông tin



Tiếng Anh
Trung Học
Khoá Tiếng Anh Tăng Cường Cho 
Trung Học 
Để giúp bạn thành công trong việc học và thích nghi 
đời sống ở Bang Nam Úc, chúng tôi có thể đề nghị bạn 
học Intensive Secondary English Course (ISEC, Khoá 
Tiếng Anh Tăng Cường Cho Trung Học) trong chương 
trình học của mình. Học ISEC không có tính thêm  
học phí.

Qua nhiều môn học trong chương trình, bạn sẽ tập 
trung vào kỹ năng đọc, viết, nói, và nghe tiếng Anh. 
Giáo viên phụ trách ISEC sẽ theo dõi tiến bộ của bạn và 
quyết định xem bạn cần học 1, 2, 3 hoặc 4 học kỳ ISEC 
trước khi dự lớp thông thường. 

Thường thì thời gian học ISEC sẽ là hai học kỳ, tuỳ theo 
bạn bắt đầu học lúc nào. Nếu vào cuối hai học kỳ, tiếng 
Anh của bạn vẫn chưa đủ để dự lớp bình thường, bạn 
có thể được yêu cầu học thêm tiếng Anh tăng cường. 

Tiếng Anh Là Sinh Ngữ Phụ
Tiếng Anh là sinh ngữ phụ là một môn ngữ văn dành 
cho học sinh không có gốc nói tiếng Anh. Bạn có thể 
chọn môn nầy để học.

Hỗ Trợ Tiếng Anh Liên Tục
Tất cả các trường đều hỗ trợ tiếng Anh liên tục trong 
suốt học trình để giúp bạn trong việc học.

Trường Tiểu Học
Trong chương trình học, nhà trường có thể cung cấp 
tiếng Anh tăng cường khi bạn mới tới để giúp bạn 
thành công trong việc học và kết bạn mới. Qua học hỏi 
nhiều hoạt động, bạn sẽ tập trung vào việc đọc, viết, 
nghe, và nói tiếng Anh. Giáo viên của bạn sẽ theo dõi 
tiến trình để xác định mức độ hỗ trợ cần thiết.
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Nhà Ở
Cư trú cùng người bản xứ tận tình sẽ 
giúp bạn trong việc học và phong phú 
trãi nghiệm ở Bang Nam Úc.
Nếu bạn 12 tuổi hoặc hơn, chúng tôi sẽ thu xếp cư trú 
cùng người bản xứ trừ khi bạn đề nghị được ở với người 
thân hoặc bạn của gia đình [có thể đòi phải được chấp 
thuận từ Department of Home Affairs (Dịch Vụ Chiếu 
Khán và Di Trú)].

Gia đình cư trú cùng người bản xứ đều được chọn lựa 
cẩn thận để cho du học sinh ở trọ. Trong phần cấp 
phép, mọi gia đình đều được phỏng vấn tại nhà để hiểu 
hơn về vai trò và trách nhiệm cho cư trú của họ, và mỗi 
thành viên trong nhà trên 18 tuổi phải có Giấy Kiểm Tra 
Làm Việc Với Trẻ Em. 

Chúng tôi nhắm chọn gia đình cư trú cùng người bản xứ 
phù hợp nhất với học sinh để cho mọi người đều có lợi.

Khi chọn gia đình cư trú cùng người bản xứ cho bạn, 
chúng tôi lưu tâm đến những ưu tiên cá nhân của bạn.

Gia đình cư trú cùng người bản xứ sẽ cung cấp cho 
bạn: 

•  một phòng ngủ đầy đủ, kể cả bàn học
•  bữa ăn hàng ngày (sáng, trưa, và tối)
•  sử dụng các phương tiện chung trong nhà
•  giúp đi học khi mới tới
•  giúp đón xe công cộng
•  giúp mở tài khoản ngân hàng (nếu cần)
•  xài mạng internet
•  một môi trường an toàn và quan tâm
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Vùng Đồi 
Adelaide

Cảng 
Adelaide

Phi Trường 
Adelaide

McLaren
Vale

Barossa
Valley

West Beach

Biển Glenelg

Biển Aldinga

Hướng Bắc

Adelaide

South Australia

Tasmania

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Thành Phố 
Adelaide

NỘI Ô ADELAIDE

ĐƯỜNG CHÍNH

VÙNG ĐỒI ADELAIDE 

Ưu Điểm
Lối sống ở Bang Nam Úc có chất lượng cao với nhiều 
cơ hội cho mọi người. Thủ phủ tiểu bang, thành phố 
Adelaide, là một nơi thân thiện, mời chào, phong phú, 
và nhiều lần được xếp vào 10 thành phố tốt nhất trên 
thế giới.

Adelaide là:

•  thành phố biển hiền hoà với 1.3 triệu dân
•  có chuyến bay thẳng đến nhiều nơi 
•  sạch sẽ với trời xanh cùng với di tích và môi trường 

thiên nhiên hấp dẫn
•  quy hoạch tốt cùng với hệ thống giao thông tuyệt vời
•  thuận tiện với tâm điểm giáo dục đại học, huấn 

luyện, và nghiên cứu tập trung
•  ở trung tâm của hệ thống hàng không, đường bộ,  

và hoả xa của Úc
•  một cộng đồng đa văn hoá năng động
•  giá sinh hoạt, học tập, và làm ăn phải chăng
•  trung tâm lớn cho nghệ thuật và văn hoá
•  nhiều thứ để tham quan và trãi nghiệm

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaide

Sydney

Brisbane

86
89

78

Adelaide là một trong những 
thành phố rẻ nhất ở Úc

Bản Giá Sinh Hoạt Toàn Thế Giới 2019 của EIU 
(New York = 100). Bản nầy so sánh giá cả sản 
phẩm và dịch vụ (bao gồm thực phẩm, quần áo, 
di chuyển, v.v.v)

THÀNH PHỐ ADELAIDE 

14% RẺ HƠN 
SYDNEY!



Cách Nộp Đơn
Để được giúp nộp đơn, xin liên lạc công ty tư vấn hoặc 
văn phòng chúng tôi. Để có danh sách công ty tư vấn, 
vào trang Tìm Tư Vấn ở website:
internationalstudents.sa.edu.au

Chọn chương trình đúng cho bạn
Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc cung cấp 
các chương trình ngắn hạn và dài hạn cho học sinh tiểu 
học và trung học.

Khi chọn chương trình đúng cho mình, bạn lưu ý mình 
muốn học tối đa một năm hay lâu hơn. Bạn có thể xem 
các chương trình của chúng tôi trong mục Hướng Dẫn 
Chương Trình ở trang 7.

Học Phí
Bạn có thể tìm biết học phí trên trang Học Phí  
ở webiste chúng tôi. 

Chọn Trường
Chúng tôi có nhiều trường chất lượng đăng ký ở nội  
ô Adelaide và vùng quê Bang Nam Úc. Để giúp chọn 
trường tốt nhất cho mình, bạn nên lưu tâm những  
điều sau:

•  Bạn có muốn theo đuổi một kỹ năng hoặc đam mê 
nào không?

•  Có môn yêu thích nào bạn muốn học không?
•  Bạn có muốn tiếp tục hoặc học ngôn ngữ mới nào 

ngoài tiếng Anh không?
•  Tham vọng nghề nghiệp của bạn là gì?
•  Bạn muốn sinh sống và học tập ở nội ô Adelaide 

hoặc ở vùng quê Nam Úc?

Để chọn trường mình thích, xem trang Chọn Trường 
Trung Học hoặc Chọn Trường Tiểu Học ở website 
chúng tôi.

Những điều khác để lưu tâm
Thị Thực
Để học ở Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc 
bạn phải là học sinh Úc hoặc có thị thực du khách/
khách thăm. Điều quan trọng là đọc và hiểu các điều 
kiện thị thực để đảm bảo bạn hội đủ yêu cầu khi đang 
học ở Úc.

Thông tin về thị thực, vào website Department of 
Home Affairs (Dịch Vụ Chiếu Khán và Di Trú) (ở dưới) 
hoặc nói chuyện với công ty tư vấn.

Bảo Hiểm Du Lịch
Chúng tôi đề nghị bạn mua bảo hiểm du lịch khi đang 
học ở nước ngoài để bảo hiểm vé máy bay và đồ đạc 
khi bị mất hoặc hư hại.

Giá Sinh Hoạt
Ngoài học phí và phí cư trú cùng người bản xứ, bạn  
sẽ phải có ngân sách bổ sung khi du học. Những bổ 
sung nầy gồm phí đi lại (Nam Úc có giá giao thông 
công cộng được giảm trừ tốt nhất nước Úc với giá $25 
một tháng), phí điện thoại di động, quần áo và chi tiêu 
cá nhân, dụng cụ học tập, đồng phục, du khảo,  
và cắm trại.

Xem chi phí phụ thêm để dự trù, vào trang Ngày Nộp 
Đơn và Phí ở website chúng tôi.

Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc 
www.internationalstudents.sa.edu.au

Bằng Trung Học Do Bang Nam Úc Cấp 
(SACE)
www.sace.sa.edu.au

Dịch Vụ Chiếu Khán và Di Trú
https://immi.homeaffairs.gov.au

Học ở Úc 
www.studyinaustralia.gov.au

Chào Đón Đến Nam Úc
www.southaustralia.com

VÀO NHỮNG WEBSITE NẦY

THEO DÕI TRÊN NHỮNG 
KÊNH CỦA CHÚNG TÔI
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Trình Tự Ghi Danh
Sử dụng trình tự nầy để được hướng dẫn ghi danh vào chương trình mình chọn.

Nộp đơn cùng với giấy tờ 
được yêu cầu. Đơn chỉ nộp 
qua mạng thôi.

Đơn sẽ được xét và nếu 
được chấp thuận, bạn sẽ 
được gởi Letter of Offer 
(Thư Mời Học). 

Bạn sẽ được gởi Thư Xác 
Nhận Đơn Ghi Danh Xin Học, 
Confirmation of Enrolment 
(COE, Thư Xác Nhận Nhập Học), 
và Confirmation of Appropriate 
Accommodation and Welfare 
(CAAW, Thư Xác Nhận Nơi Ở và 
Điều Kiện Sống Phù Hợp).

Người có thị thực du khách 
không cần thư COE hoặc CAAW.

01

Nộp đơn xin thị thực nhập 
cảnh.

05

02

Đăng ký vé đến Adelaide, 
Nam Úc; và cho chúng tôi 
biết chi tiết chuyến bay.

06

Gởi lại mẫu Acceptance of 
Offer (Giấy Chấp Nhận Thư 
Mời Học) và sắp xếp trả phí 
đã ghi trong Thư Mời Học.

03

Khi đến Thành Phố 
Adelaide, bạn sẽ được đón 
ở phi trường Adelaide và 
được giới thiệu với gia đình 
cư trú cùng người bản xứ. 
Phụ huynh sẽ được thông 
báo bạn tới nơi an toàn.

07

04
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Nếu bạn cần giúp làm đơn, xin liên lạc công ty tư 
vấn hoặc văn phòng chúng tôi.

Để có danh sách công ty tư vấn có đăng ký, xin 
xem trang Tìm Công Ty Tư Vấn (Find an Agent) 
trên website chúng tôi.

internationalstudents.sa.edu.au

CẦN GIÚP ĐỠ?



Lối Sống
Bang Nam Úc là điểm đến cho mọi mùa, là nơi bạn có 

thể tận hưởng lối sống thư giản và năng động quanh 

năm. Đây là điểm đến hoàn hảo để sinh sống và học 

tập, và không bao lâu sẽ cảm thấy như quê mình. 

Mùa Hè  Tháng 12 → Tháng 2   Nóng và Khô   25°C-35°C

Mùa Thu Tháng 3 → Tháng 5  Mát, có mưa   20°C-25°C

Mùa Đông  Tháng 6 → Tháng 8 Có mưa  10°C-15°C

Mùa Xuân  Tháng 9 → Tháng 11   Mát  20°C-25°C

Mùa Tháng Khí hậu Nhiệt độ
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Bang Nam Úc được quốc tế công nhận là trung 
tâm kỹ thuật, nghiên cứu, sáng tạo, du lịch, và nghệ 
thuật; và đang lôi cuốn nhiều người trên thế giới 
đến học tập và làm việc.

Nhiều kỹ nghệ chính như năng 
lượng, quốc phòng, sản xuất,  
sinh học, và quản lý nước đều  
có cơ sở ở Nam Úc.

Ngành du lịch lâu đời  
ở Nam Úc tập trung vào 
các hoạt động du ngoạn và 
dã ngoại độc đáo và môi 
trường thiên nhiên.

Được biết đến là Tiểu Bang Lễ Hội, Nam Úc tận 
hưởng nền văn hoá nghệ thuật năng động với 
nhiều lễ hội quốc tế và sự kiện thể thao lớn mỗi 
năm như Adelaide Fringe Festival (lễ hội nghệ 
thuật), WOMADelaide music festival (lễ hội âm 
nhạc), OzAsia Festival (lễ hội nghệ thuật  
Á Châu), Santos Tour Down Under (đua xe đạp), 
và Superloop Adelaide 500 (đua xe hơi).

Nam Úc cũng là nơi 
cung cấp cho thế giới 
khoáng sản, mễ cốc, 
hải sản, và rượu nho 
chất lượng.

Cơ Hội
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Có rất nhiều hoạt động vui nhộn mà bạn và 
bạn bè có thể làm và xem ở Nam Úc! Thành 
phố Adelaide có đủ thứ cho mọi người từ 
mua sắm đến thể thao thám hiểm. Đây cũng 
là cổng đến những môi trường thiên nhiên 
tuyệt đẹp và các thị trấn Barossa Valley,  
River Murray, Flinders Ranges, vùng sâu vùng 
xa, và đảo Kangaroo Island.

Trãi Nghiệm
Đây là vài chuyện để 
bạn bắt đầu!

  Khám phá Adelaide với sở thú, bảo 
tàng, cửa hàng, và quán cà phê

  Trãi nghiệm lễ hội văn hoá địa 
phương hoặc quốc tế

  Bồng gấu túi (koala) trong công viên 
hoang dã

  Học lướt sóng hoặc lướt gió
  Lội rừng trong những công viên 

quốc gia đẹp đẽ
  Đi phà qua đảo Kangaroo Island 
  Coi thi đấu thể thao địa phương 

hoặc sự kiện quốc tế
  Tìm hiểu về di sản thổ dân địa 

phương
  Đạp xe hoặc đi bơi ở bãi biển
  Thăm Rặng Flinders và Outback 

(vùng hoang dã)

Để thêm ý tưởng về du ngoạn 
và trãi nghiệm, vào
southaustralia.com

20 • SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS - INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM



Nhận bộ tài 
liệu trực tuyến 
của bạn trước 
khi đi du học!

21 • INTERNATIONALSTUDENTS.SA.EDU.AU



Trường Công Lập Chính 
Phủ Bang Nam Úc
Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế, 
Bộ Giáo Dục 
+61 8 8226 3402 
education.isp@sa.gov.au 
internationalstudents.sa.edu.au 

facebook.com/SAGSinternational 
youtube/SAGovtSchools 
instagram.com/
southaustraliangovschools

Bộ Giáo Dục T/A Trường Công Lập Chính 
Phủ Bang Nam Úc 
Số Đăng Ký CRICOS: 00018A.
©2020, Bộ Giáo Dục. 
Từ Chối Trách Nhiệm: Thông tin trong ấn 
bản nầy đúng vào lúc in nhưng có thể  
được thay đổi mà không thông báo.
Hình ảnh du lịch do phép của Cục Du Lich 
Bang Nam Úc, John Montesi, Nick Rains, 
Grant Hancock, Greg Snell, Karen Smith 
(KaZKaptureZ) Jake Wundersitz.
Bộ Giáo Dục không chịu trách nhiệm  
về sự chính xác thông tin do bên thứ  
ba cung cấp.


