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MÔN HỌC TỰ CHỌN TẠI TRƯỜNG
Trường có rất nhiều môn học tự chọn. Những môn 
học phổ biến với du học sinh quốc tế bao gồm tất cả 
các trình độ như: Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh vật, Kế 
Toán, Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh, Địa Lý, Nghệ 
Thuật, Thiết Kế Đồ Họa, Công Nghệ Thông Tin, Công 
Nghệ Thực Phẩm, Âm Nhạc, Tâm Lý Học, Thể Thao.

Ngoài ra, các du học sinh Việt Nam có thể chọn học 
tiếng Việt tại “Trung Tâm Ngoại Ngữ bang Victoria” 
vào mỗi sáng thứ bảy. Điều này giúp các du học sinh 
đạt điểm cao hơn trong chương trình VCE.

Chương trình: Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (EAL)

• Thời khóa biểu riêng cho học sinh lớp 10, 11 và 12.

• Lớp học EAL có số lượng học sinh ít – thường 
không quá 16 học sinh.

• Bên cạnh đó, nhà trường đồng thời tổ chức lớp 
học “cầu nối tiếng anh” cho các du học sinh lớp 10 
đang học EAL nhằm giúp các em mở rộng vốn từ 
vựng cho các môn học, hỗ trợ các em trong việc 
học tập tại trường.

NHỮNG THÀNH CÔNG TRONG 
HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ 
HỌC TẬP
Trường được tín nhiệm về những thành công trong 
việc giảng dạy và học tập. Du học sinh quốc tế của 
trường đã đặc biệt thành công tốt nghiệp Phổ Thông 
Trung Học bang Victoria (VCE) với kết quả nổi bật và 
đáng chú ý. Phần lớn các du học sinh của trường đậu 
vào các trường Đại Học danh tiếng như: Melbourne, 
Monash, La Trobe và RMIT.

TRƯỜNG HỌC
Trường trung học Strathmore đã đang tiếp nhận  
rất nhiều du học sinh quốc tế trong những năm qua. 
Học sinh được chuẩn bị và tiếp nhận sự chăm lo 
đầy kinh nghiệm và riêng biệt ở trường học và đó 
được coi là phúc lợi và nhu cầu học tập của  
học sinh.

Trường trung học được tọa lạc trên một khuôn viên 
rộng rãi thoáng mát, chỉ nằm cách trung tâm thành 
phố Melbourne 20 phút đi bằng xe lửa và 15 phút đi 
bằng xe ô tô đến sân bay Melbourne.

Đa phần học sinh sử dụng tiếng Anh như ngôn  
ngữ chính; tuy nhiên trường có vài các quốc tịch 
khác nhau, tạo nên một môi trường đa dạng và 
phong phú.

Đồng phục riêng của trường sẽ được áp dụng cho 
học sinh từ lớp 7-11. Học sinh lớp 12 được phép 
mặc quần áo bình thường như là sự chuyển tiếp lên 
Đại Học và việc làm.

Trường đạt danh tiếng xuất sắc về những thành 
tựu giảng dạy và học tập. Trường nổi tiếng về mặt 
khuyến khích, động viên tinh thần học hỏi cũng như 
biết tìm tòi, khám phá của học sinh. Trường luôn 
đề cao việc giúp đỡ và hỗ trợ các học sinh về nhiều 
mặt: học tập, thể thao, văn hóa và cá nhân.

Danh tiếng xuất sắc về các thành tựu 
giảng dạy và học tập.

Sự quan tâm chăm sóc đầy kinh 
nghiệm và riêng biệt dành cho từng du 
học sinh.

Là một trong những trường công lập 
có đầy đủ những trang thiết bị phục vụ 
hiện đại nhất ở Melbourne.

Không gian ngoại cảnh sân chơi rộng 
và đẹp.

Là địa điểm của Trung Tâm Khoa Học 
Vũ Trụ - với sự liên kết cùng các trường 
Đại Học và Bộ Giáo Dục Vũ Trụ.



CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
• Máy tính bản (Ipads) được sử dụng cho việc 

giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh tại 
trường. Ipads sẽ được kết nối với mạng không dây 
của trường, giúp các du học sinh dễ dàng truy cập 
thời khóa biểu, email của trường, hoạt động của 
lớp. số buổi có mặt tại lớp và kết quả các kì học. 

• Ứng dụng “compass” cho phép người giám hộ và 
phụ huynh của du học sinh truy cập vào thời khóa 
biểu, số buổi có mặt tại lớp và kết quả thi các kì 
học của các du học sinh.

• Lớp Toán học nâng cao cho mọi trình độ.

• Là tiên phong ngành Khoa Học Vũ Trụ - địa điểm 
của Trung Tâm nghiên cứu khoa học vũ trụ bang 
Victoria kết nối với các trường Đại Học hàng đầu 
và Bộ Giáo Dục Vũ Trụ trên khắp Thế Giới.

• Chương trình dạy và học nhạc theo tiêu chuẩn 
– giảng dạy hơn 23 dụng cụ. Nhạc giao hưởng, 
hợp tấu, hợp xướng, hòa tấu, và những hoạt động 
thiết thực của trường.

• Nhiều thể loại kịch nói khác nhau và những họat 
động nghệ thuật hội họa giả tưởng.

• Thể thao – là một trong những trường có thành tích 
thể thao nổi bật ở bang Victoria.

CÁC TRANG THIẾT BỊ VÀ HẠ 
TẦNG ĐẶC BIỆT
• Phòng thí nghiệm khoa học với đầy đủ trang thiết bị 

hiện đại.

• Phòng học nghệ thuật mới, các trang thiết bị nhiếp 
ảnh, phòng kỹ thuật và phòng học nhạc kịch.

• Phòng học tập riêng dành cho học sinh lớp 11 và 12 
– máy điều hòa nhiệt độ và không gian rộng rãi cho 
việc học tập.

• Thư viện lớn – cũng được trang bị máy tính có nối 
mạng Internet.

• Căn tin – cung cấp nhiều loại thức ăn từ các nước 
khác nhau đầy đủ dinh dưỡng cho sức khỏe.

• Thể thao – phòng tập thể dục, hồ bơi, bãi cỏ lớn 
gồm có sân bóng đá, bóng chày, bóng rổ.

• Không gian ngoại cảnh sân trường rộng và đẹp.



DANG Thi Diem Phuc (Ella)
ATAR 98.1 - Trường Y sinh học  
Đại học Melbourne 12

Đội trưởng du học sinh

Điểm số cao nhất Năm 12 VCE 

Trường phổ thông trung học 
Strathmore là một ngôi trường 
có chất lượng giảng dạy cao, tạo 
cho học sinh một môi trường thoải 
mái và thân thiện để học tập. Tại 

Strathmore, mỗi môn học đều được trang bị đầy đủ các thiết 
bị cần thiết để hổ trợ cho việc giảng dạy. Do đó, mình có thể 
học những môn học mà mình yêu thích và áp dụng những 
kiến thức đó vào thực tế bằng việc thực hành những thí 
nghiệm thú vị. Đặc biệt hơn hết, trường có một đội ngũ giáo 
viên rất nhiệt tình trong việc giảng dạy, là những thầy cô đã 
giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn trong học tập cũng như 
nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Qua đó, Strathmore 
là một lựa chọn xuất xắc khi du học tại Melbourne. 

NGUYEN Thuy Vy
ATAR 97.25 - Ngành Kỹ sư ở Trường 
Đại Học RMIT

Trường phổ thông trung học 
Strathmore là một môi trường thân 
thiện, với những trang thiết bị hiện 
đại và cách giảng dạy thú vị. Tại 
Strathmore, tớ đã được học rất 
nhiều điều bổ ích, khả năng nói tiếng 
Anh cũng tiến bô đáng kể. Tớ đã có 
rất nhiều kí ức đẹp tại đây, tất cả 

những điều đó sẽ tạo cho tớ những kinh nghiệm đáng quý 
trong cuộc sống. Những người tớ đã gặp tại Strathmore, 
những thầy cô giáo và bạn bè, đều là những người rất đáng 
tin cậy mà tớ sẽ không bao giờ quên.

BUI Do Hieu Hau 
Lớp 11 - Mong muốn được học 
Nghệ Thuật vá Thiết kế ở RMIT

Trường Trung học Strathmore 
là một môi trường hoàn hảo 
để học sinh quốc tế hòa nhập. 
Trường tạo ra một cảm giác 
thoải mái và thân thiện khiến 
cho mình cảm thấy chào đón 
ngay lập tức. Các giáo viên rất 
nhiệt tình trong việc giảng dạy 

và nhân viên thân thiện, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ và 
lắng nghe ý kiến của mình cũng như giúp mình nâng 
cao trong việc học . Tại Strathmore, mình rất ấn tượng 
với các phương tiện hiện đại và các trang thiết bị được 
cung cấp tốt cho cả nghiên cứu và sáng tạo do đó nó đã 
giúp mình rất nhiều trong việc khám phá và phát triển 
các kỹ năng nghệ thuật của mình. Một trong những điều 
mình yêu thích nhất là mình có thể được tự do sáng tạo 
và chia sẻ những ý tưởng với mọi người. Strathmore là 
một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một 
ngôi trường để học tập tại Melbourne.

NGUYEN Van Tu (Stan) 
Lớp 11 - Mong muốn đựoc học ngành 
Thương mại ở trường đại học Monash

Theo em thấy, Strathmore Secondary 
College là một trường trung học lý 
tưởng để du học sinh có thể phát triển 
một cách toàn diện, rèn luyện nhân 
cách, kỹ luật và các kỹ năng để trở thành 
một công dân tích cực. Trọng tâm của 
trường là sự thành công, chất lượng cao 
trong học tập và một môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh. Tại Strathmore, du học sinh sẽ nhận 
được sự quan tâm nhiệt tình từ thầy cô và bạn bè để có thể 
thích nghi một cách tốt nhất. Ngoài ra, trường còn được cung 
cấp đầy đủ những thiết bị tân tiến, đáp ứng mọi nhu cầu về học 
tập cũng như thực hành. Nếu các bạn muốn có được một trải 
nghiệm tuyệt vời, hãy đến với Strathmore Secondary College.

NGUYEN Thieu Linh Dan (Sophie) 
Lớp 12 - Mong muốn đựoc học về ngành 
Nha Khoa ở trường đại học La Trobe

Học tập ở trường trung học Strathmore 
ở Melbourne là một trong những quyết 
định đúng đắn nhất mà mình đã thực 
hiện. Strahmore là một trường học xuất 
sắc, trường có tất cả các trang thiết bị 
tân tiến nhất giúp mình có nhiều cơ hội 
để công việc học tập trở nên dễ dàng 

hơn. Hơn thế nữa, giáo viên trong trường rất tận tâm chỉ dạy 
và giúp đỡ mình cải thiện khả năng tiếng anh. Nhờ vậy mà 
mình cảm thấy tự tin hơn mỗi khi đến trường. Trường 
Strathmore mang đến cho mình nhiều trải nghiệm 
quý giá mà mình không thể nào quên.

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ DU 
HỌC SINH QUỐC TẾ
• Một nhân viên chuyên phụ trách việc giúp 

đỡ các du học sinh.

• Các giám sát viên và giáo viên có trách 
nhiệm động viên, khuyến khích và giúp đỡ 
du học sinh về mặt tinh thần và tâm lý.

• Dịch vụ sắp xếp nhà ở (homestay) cho du 
học sinh với gia đình người Úc được nhà 
trường lựa chọn và quản lý kỹ càng.

• Có nhân viên chuyên ngành được đào tạo 
trong việc giúp đỡ các du học sinh làm hồ 
sơ tuyển sinh vào Đại Học và định hướng 
nghề nghiệp tương lai.

• Các gia sư có thể nói hai ngôn ngữ sẽ giúp 
đỡ các du học sinh cho nhiều môn học 
khác nhau.

Du học sinh quốc tế học tại trường Trung học 
Strathmore được đón tiếp và chăm lo từ những 
phút đầu tiên khi đặt chân đến Melbourne.

VU Ha Kien 
ATAR 97.25 - Ngành Kỹ sư ở  
Trường Đại Học RMIT

Strathmore là một ngôi trường 
xuất sắc với đầy đủ trang thiết bị 
cho mọi môn học với chất lượng 
cao. Đội ngũ giáo viên nhiệt 
tình, tận tâm tới từng học sinh 
trong suốt quá trình học tập tại 
trường. Hơn nữa các bạn người 
bản xứ rất thân thiện, cởi mở 

giúp du học sinh dễ dàng hòa đồng, giảm nỗi nhớ nhà 
và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Trường Strathmore là 
sự lựa chọn tuyệt vời để trải nghiệm môi trường giáo 
dục của Australia.
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