20 phút lái xe
• Chỉ cách Đại học Monash 4km (cơ sở
Clayton)
• Gần trường Cao đẳng Kỹ thuật Chisholm
TAFE– Cơ sở Dandenong
• Liên kết nhiều tuyến xe buýt và tuyến
xe lửa
• Gần trung tâm thương mại Waverley
Gardens
• Gần nhiều phương tiện giải trí và thể thao

Môi trường học tập an toàn,
tận tâm và hỗ trợ học sinh
• Là ngôi trường có danh tiếng về tận tình hỗ
trợ học sinh
• Các em được hỗ trợ phát triển đầy đủ
những kỹ năng bản thân, xã hội và
lãnh đạo
• Trường có học sinh theo học thuộc rất
nhiều quốc tịch khác nhau, tạo nên môi
trường đa dạng về văn hóa
• Điều hợp viên phụ trách Du học sinh quốc
tế có trách nhiệm giúp đỡ để bảo đảm các
em hội nhập suôn sẻ vào đời sống sinh
hoạt và học tập ở trường
• Chúng tôi rất hoan nghênh và khuyến khích
phụ huynh nên giữ liên lạc thường xuyên
với Điều hợp viên phụ trách Du học sinh
quốc tế

• Kết quả kỳ thi VCE xuất sắc
• Môi trường học tập an toàn, tận tâm và hỗ trợ học sinh
• Có các chương trình chuyên Anh ngữ, Toán học và Thể chất
• Có lớp dạy Anh văn (EAL) cho tất cả các cấp
• Giáo viên Anh văn được đào tạo đặc biệt
• Cơ hội tuyệt vời để các em được mở rông và nâng cao kiến thức
• Mở ra nhiều con đường tiến thân cho học sinh lựa chọn
• Một môi trường đa văn hóa nơi sự khác biệt được tôn trọng
•N
 hiều chương trình giúp học sinh rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và
thăng tiến bản thân
• Nhiều sinh hoạt thể thao đa dạng

CARWATHA
COLLEGE P-12

• Có nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh lựa chọn
• Cơ sở vật chất cao cấp
• Nhân viên tận tâm và sẵn sàng giúp đỡ
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Dịch vụ xe buýt từ:
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Rowville, Dandenong Chadstone,
Springvale, Brandon Park, Southland
Keysborough.
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Trường cũng có xe buýt đưa đón học
sinh sống ở phía Nam Princes Highway.

Gladstone Road

• Cách thành phố Melbourne khoảng

Tại sao nên chọn trường Carwatha?

Jackson Road

Melbourne 25 km

DU HỌC SINH QUỐC TẾ

• Nằm ở khu Đông Nam, cách trung tâm

Browns Road
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LIÊN LẠC
Hiệu trưởng: Pat Mulcahy
Email: mulcahy.patrick.n@edumail.vic.gov.au
Hiệu phó Quản lý chương trình Du học sinh Quốc tế (International Students Manager): Sheila Horn
Email: horn.sheila.k@edumail.vic.gov.au
Điều hợp viên Du học sinh Quốc tế (International Student Coordinator): Helen Leventakis
Email: leventakis.helen.h@edumail.vic.gov.au
Địa chỉ: 43 - 81 Browns Road Noble Park North 3174
Điện thoại: 61 3 9795 5848
Fax: 61 3 9790 1712

TÔN TRỌNG
QUYẾT TÂM
TINH THẦN
ĐỒNG ĐỘI

Email: carwatha.p12@edumail.vic.gov.au
Provider: Department of Education and Training CRICOS Provider Code: 00861K
Website Chương trình Học sinh Quốc tế của chính phủ tiểu bang Victoria: http://www.study.vic.gov.au/

XUẤT SẮC

Kinh nghiệm của
Shenpeng
Shenpeng, một học sinh đến từ Trung
Quốc, từng là Thủ Khoa toàn trường
Em theo học Chương trình Y Sinh Học
Cao cấp (4 năm) tại Đại học Monash,
Cơ sở Clayton

Trung Tâm Giảng Dạy Anh ngữ
• Đặt ngay tại trường
• Do các giáo viên giàu kinh nghiệm, bằng cấp chuyên môn cao phụ trách

Thành quả cao về học tập
• Trường đặt mức kỳ vọng cao cho tất cả học sinh
• Chương trình Phổ thông Trung Học VCE (Victorian
Certificate of Education) gồm 3 năm học để các em có cơ
hội thành công vượt trội
• Có chương trình học để gia tăng cơ hội vào Đại học
• Có chương trình hỗ trợ rất xuất sắc cho học sinh về
các môn Anh ngữ và Toán học
• Có rất nhiều khóa học Hướng nghiệp và Huấn nghệ
(Vocational Education and Training)
• Đoạt giải thưởng về lĩnh vực cố vấn, hướng dẫn học
sinh về học vấn và hướng nghiệp
• Thành quả xuất sắc về tất cả mọi lĩnh vực

“Năm học lớp 12 của em tại trường Carwatha là kinh nghiệm tuyệt vời
đáng nhớ nhất trong đời em. Trường có rất nhiều các hoạt động sinh
hoạt ngoài giờ học như cắm trại, các buổi sinh hoạt tập thể, khiêu vũ
cùng nhiều chương trình thi đua khác. Sự chăm sóc đặc biệt của trường
dành cho các du học sinh quốc tế giúp em thấy an toàn và được đón
nhận. Nhờ vào tình thân thiện và hỗ trợ quý báu của giáo viên và bạn
học, em đã có thể điều chỉnh bản thân và hội nhập nhanh chóng vào tập
thể hoàn toàn mới lạ. Nhà trường có hệ thống tư vấn chu đáo dành cho
các du học sinh quốc tế, qua đó khi có bất cứ chuyện gì cần thiết em biết
chính xác sẽ phải gặp ai. Một trong những điều tuyệt vời nhất ở trường
Trung học Carwatha các bạn học sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác
nhau và ai ai cũng rất thân thiện. Ở trường này hoàn toàn không hề có
bất cứ hình thức kỳ thị, phân biệt nào.
Du học sinh quốc tế chúng em ai cũng cảm thấy được đón nhận nồng
hậu tại trường Carwatha College cũng như ở nước Úc.

• Học sinh cần hoàn tất chương trình chuyên học Anh ngữ kéo dài 6 tháng
• Giúp các em chuyển tiếp thành công vào các lớp chính khóa

Chương trình ở nhà dân bản xứ
(homestay)
• Du học sinh có thể được thu xếp sống theo chương trình homestay:
    - Trong môi trường sống gia đình    - Được lo ba bữa ăn mỗi ngày

Cơ sở vật chất
• Phòng ốc hiện đại, vườn và khu vui chơi rộng rãi
• Cơ sở vật chất gồm có:
- Khu khoa học hiện đại

- Nhà hát

- Khu âm nhạc

- Trung tâm dành riêng cho các học sinh lớp lớn

- 2 phòng thể dục

- Thư viện và trung tâm học cụ phong phú

