
Year 10-12  CURRICULUM INFORMATION (Vietnamese) 

 Year 10   Year 11  Year 12 

 

ENGLISH (Anh ngữ) 

 

ENGLISH (Tiếng Anh) 
• English (tiếng anh) 
• EAL (anh ngữ cho du học sinh) 
• English Language (anh ngữ) 
• Literature (văn học) 

 

ENGLISH (Tiếng Anh) 
• English (tiếng anh) 
• EAL (anh ngữ cho du học sinh) 
• English Language (anh ngữ) 
• Literature  (văn học) 

BRIDGING EAL 
Extra anh ngữ cho du học sinh 

 
 

EAL (Anh Ngữ cho du học sinh) 
              GENERAL MATHS (toán tổng hợp) 

MATHS METHODS (số học) 
 MATHEMATICS (TOÁN HỌC) 
• General Maths (toán tổng hợp) 
• Maths Methods (số học) 
• Specialist Maths (Toán Chuyên Ngành/ Toán 

đặc biệt) 
 

 

 MATHEMATICS (TOÁN HỌC) 
• Further Maths (toán đại trà) 
• Maths Methods (số học) 
• Specialist Maths (Toán Chuyên Ngành/ Toán 

đặc biệt) 

   
    
 HUMAN RELATIONS  

quan hệ giữa con người 
  

   

      
 SPORT (thể thao)  SCIENCE (KHOA HỌC) 

• Biology (sinh học) 
• Chemistry (hoá học) 
• Physics (vật lí) 
• Psychology (tâm lí học) 

 SCIENCE (KHOA HỌC) 
• Biology (sinh học) 
• Chemistry (hoá học) 
• Physics (vật lí) 
• Psychology (tâm lí học) 

 
INDIVIDUAL PROGRAM UNITS 
(những môn học dành cho học sinh) 

 
• Accounting & Business Management 

(Quản lý Kế toán & Kinh doanh) 
• Activity for Life (hoạt động thể dục) 
• Art (nghệ thuật) 
• Ball Sports (thể dục với bóng) 
• Big History Investigations 

(Advanced) lịch sử (nâng cao) 
• Chemistry (hoá học) 
• Computing Skills & Applications  

(Kỹ năng vi tính và các ứng dụng) 
• Contemporary Drama (kịch hiện đại) 
• Dance (khiêu vũ) 
• Economics & Global Markets  

(Kinh tế thế giới) 
• Film Studies (nghệ thuật phim ảnh) 
• Folio Focus (Advanced)  

(Nghệ thuật sáng tạo) 
• Food for Life   

(Thực phẩm & dinh dưỡng) 
• Food Technology (công nghệ dinh 

dưỡng) 
• Food Tech (Advanced) 

(công nghệ dinh dưỡng nâng cao) 
• Game Play (thể dục tập thể) 
• Geography (địa lí) 
• Greek (tiếng hy lạp) 
• History (lịch sử) 
• Human Science (sinh học) 
• Italian (tiếng ý) 
• Japanese (tiếng nhật) 
• Learning Support Program  

(Hỗ trợ học tập) 
• Life Science (sinh vật học) 
• Literature (văn học) 
• Mathematical Informatics (toán) 
• Media (truyền thông) 
• Music (âm nhạc) 
• Outdoor Education (Unit 2)  

(hoạt động ngoài trời) 
• PE (Advanced)  

(Giáo dục thể chất nâng cao) 
• Philosophy (triết học) 
• Physics (vật lí) 
• Political & Legal Studies  

(Nghiên cứu Chính trị & luật) 
• Science Institute (Advanced)  

(nghiên cứu khoa học nâng cao)  
• Sculpture & Ceramics  

(công nghệ gốm sứ) 
• Studio Arts (nhiếp ảnh) 
• Tech & Product Design Advanced 

(thiết kế công nghệ cao và sản phẩm 
nâng cao) 

• Tech Design Fashion  
(thời trang Thiết kế & May mặc) 

• Tech Design Material  
(công nghệ vật liệu) 

• Theatre Studies  
(thiết kế sân khấu và đạo diễn) 

• Visual Communication 
 (thiết kế quảng cáo) 

• Youth and Community Health  
(sức khoẻ cộng đồng) 

 

  

    
   

    ALGORITHMICS (Thuật toán) 
• Algorithmics (Thuật toán) 

        
  TECHNOLOGY (CÔNG NGHỆ)  

• Food & Technology (công nghệ dinh dưỡng) 
• Information Technology (tin học) 
• Product Design & Technology (Textiles) 

(công nghệ sản xuất) (thời trang) 
• Product Design & Technology (Wood)  

(công nghệ sản xuất (gỗ) 

 TECHNOLOGY (CÔNG NGHỆ) 
• Food & Technology (công nghệ dinh dưỡng)  
• IT: Applications (tin học đời sống) 
• IT: Software Development  

(tin học phần mềm) 
• Product Design & Technology (Textiles) 

(công nghệ sản xuất) (thời trang) 
• Product Design & Technology (Wood) 

(công nghệ sản xuất) (gỗ) 

   
   
   
   
   
   

     
  ARTS (Mỹ Thuật) 

• Art (Mỹ Thuật) 
• Drama (nghệ thuật phim ảnh) 
• Media (truyền thông) 
• Music Performance (trình diễn âm nhạc) 
• Studio Arts (nhiếp ảnh) 
• Visual Communication & Design  

(thiết kế quảng cáo) 

 ARTS (Mỹ Thuật) 
• Art (Mỹ Thuật) 
• Drama (nghệ thuật phim ảnh) 
• Music Performance: Group  

(trình diễn âm nhạc) (nhóm nhạc) 
• Music Performance: Solo 

(trình diễn âm nhạc) (cá nhân) 
• Studio Arts (nhiếp ảnh) 
• Visual Communication & Design 

(thiết kế quảng cáo) 
 

   
   
   
   
   
   
   
     
  HUMANITIES (NHÂN VĂN)  

• 20th Century History (lịch sử) 
• Australian & Global Politics (luật lệ và xã hội) 
• Health & Human Development (sinh học) 
• Outdoor Education (Unit 3 & 4)  

(hoạt động ngoài trời) 
• Philosophy (triết học) 
• Physical Education (Giáo dục thể chất) 

 HUMANITIES (NHÂN VĂN) 
• Geography (địa lí) 
• Global Politics (luật lệ và xã hội) 
• Health & Human Development (sinh học) 
• History – Revolutions (lịch sử) 
• Philosophy (triết học) 
• Physical Education (thể dục) 

   
   
   
   

   

     
  

LANGUAGES (Ngôn Ngữ)   
• Chinese 1st Language (tiếng hoa) 
• Greek (tiếng hy lạp) 
• Italian (tiếng ý) 
• Japanese (tiếng nhật) 

 
LANGUAGES (Ngôn Ngữ)   

• Chinese 1st Language (tiếng hoa) 
• Greek (tiếng hy lạp) 
• Italian (tiếng ý) 
• Japanese (tiếng nhật) 

   

   

     

  BUSINESS (Kinh Doanh, Thương Mại)  
• Accounting (kế toán) 
• Business Management (quản lí) 
• Economics (kinh tế) 
• Legal Studies (luật học) 

 BUSINESS (Kinh Doanh, Thương Mại)  
• Accounting (kế toán) 
• Business Management (quản lí) 
• Economics (kinh tế) 
• Legal Studies (luật học) 
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