
Trường trung học Balwyn là

trường dạy chung cho cả nam

lẫn nữ học sinh từ lớp 7 – 12 

với khoảng 2000 học sinh.

Vị trí trường chúng tôi nằm vào

hướng Đông của thành phố

Melbourne, trường được thành

lập vào năm 1954 và chương

trình du học sinh bắt đầu từ

năm 1996. Chúng tôi luôn chú

trọng vào việc lựa chọn học

sinh với phẩm chất ưu tú và có

khả năng học tập tốt từ các

nước Trung Quốc, Việt Nam, 

Nam Hàn v.v…Trường chúng

tôi rất dễ đi lại bằng xe tram 

hay xe buýt công cộng.



Cân Bằng trong chương trình
học tập
Đã từ lâu, cộng đồng trường trung học
Balwyn  đã thiết lập những điều lệ về tư
cách đạo đức và kỷ luật dựa trên sự tôn
trọng quyền lợi và phẫm giá của người
khác. Nhà trường khuyến khích các em
học tập theo đúng với nguyên tắc để đạt
được những thành tích cao, nhằm tăng
thêm khả năng của mình và điều này sẽ
đòi hỏi ở các em phải có hạnh kiểm và
đạo đức tốt. Mặc dù điểm trọng tâm của
chương trình giảng dạy của chúng tôi là
về học thức, mục đích chính là nhằm
chuẩn bị cho các em một chương trình
học vấn cân bằng về mọi mặt, cho các
em tìm tòi và học hỏi qua kinh nghiệm
trong mọi tình huống. Trường chúng tôi
muốn trang bị kiến thức học vấn cho các
em học sinh cả suốt cuộc đời. 



Giáo viên kinh nghiệm và những
thành tích xuất sắc

Giáo viên trường chúng tôi với nhiều
năm kinh nghiệm sẽ dẫn dắt và
chuẩn bị cho các em học sinh với một
chương trình học phong phú và nhiều
thử thách. Từ những chương trình
phong phú như thế này, các em sẽ
đạt được những kết quả xuất sắc
trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học
(VCE). Trong kỳ thi tuyển vào đại học
năm 2018, 20 trong số 30 học sinh 
quốc tế đã đạt được 90 điểm ATAR. 
46% đã đạt được 97 điểm ATAR. 
25% đã đạt được 99 điểm ATAR. 
Điểm trung bình là 93.43. 



Những chương trình hoạt động khác trong trường:Song song 

với những kết quả xuất sắc về học vấn, cộng đồng của nhà trường khuyến khích các em du học sinh tham

gia vào các hoạt động khác ở trường :

Trình diễn cho những cuộc

hội họp ở trường.

Thi đấu điền kinh

Thi đấu Ca, vũ, nhạc
Thi đấu bóng bàn

Thi bơi lội Buỗi lễ trà



Chương trình Du Học Sinh đã đóng góp vào và làm phong phú thêm nền văn 

hóa của cộng đồng nhà trường bằng cách chào đón các ngày lễ kỷ niệm mang

tính dân tộc như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. 

Trình diễn múa
nhạc cụ dân tộc

Dùng bữa ăn trưa vào dịp tếtTrình diễn tại viện dưỡng lão



Cơ sở vật chất đặc biệt

Phòng dạy âm nhạc

Phòng dạy múa/nhạc/kịch

Rạp hát với 340 chỗ ngồi Sân vận động thể thao

Phòng dạy thể dục thể thao

Trung tâm thể dục trong nhà

Phương tiện cho du học sinh 

hâm nóng đồ ăn trưa

Lớp học dạy nấu ăn

Khu sân bãi của trường



Chọn lựa nhà trọ kỷ lưỡng: Trường trung học Balwyn sẽ lựa chỗ ở trọ tốt

nhất cho các em du học sinh để các em được chăm sóc đàng hoàng và phụ huynh các em

sẽ được yên tâm. Nhà trường sẽ duy trì liên lạc đều đặn với gia đình của các em học sinh 

trong suốt thời gian các em học tập tại đây



Thầy Hiệu Phó đang giải thích cách
chơi đá banh của Úc Đại LợiHiệu Trưởng, các thầy cô Hiệu

Phó

Nhân Viên Cứu Hỏa giải thích

những trường hợp cấp cứu nguy

ngập.

Thầy Cô dạy kèm thêm cho Du học

sinh

Đi dã ngoại

Giúp đỡ cho học sinh tất cả du học sinh đều được sự

giúp đỡ ân cần về mặt tinh thần nếu cần từ những tổ chức sau đây: 

Nhân Viên Công An trình

bày vấn đề an toàn cho học

sinh



Trường trung học Balwyn quản

lý chương trình Du học sinh rất

chu đáo và kỹ lưỡng. Phụ

huynh phải ký tên đồng ý với

những điều kiện trong hợp

đồng (nhìn bên phải) trước khi

được chấp nhận vào trường

trung học Balwyn.

Trường Trung Học Balwyn

Điều kiện trước khi ghi tên nhập học
Department of Education & Training
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1.Tất cả học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường, hay từ trường về nhà.

2.Học sinh cấm không được hút thuốc lá hay uống rượu.

3. Học sinh cấm không được mua xe hơi hay lái xe hơi trong suốt thời gian ghi tên học tại trường Balwyn.

4.Sau giờ bãi học và những ngày cuối tuần

Học sinh phải cung cấp số điện thoại cho phụ huynh ở nhà trọ. Nếu các em không về thẳng nhà sau giờ học, các em

phải báo cho phụ huynh ở nhà trọ biết .

Từ thứ hai đến thứ năm

Những ngày trong tuần, học sinh không nên đi chơi sau giờ học ngoại trừ những cuộc hội họp tổ chức ở nhà trường.

Giờ đi ngủ trong tuần: 10.30 pm

Thứ Sáu và thứ Bảy

Những ngày cuối tuần, các em phải báo cho phụ huynh ở nhà trọ biết nếu muốn đi đâu chơi, nhất là nếu các em sẽ

không ăn cơm ở nhà.

Những phương tiện di chuyển công cọng sẽ ngừng hoạc động sau 11.30 đêm. Các em nên về nhà trước 11.30 và đi

ngũ trước 12 giờ khuya.

Chủ Nhật

Đây là ngày các em nên dùng để làm bài vỡ và chuẩn bị cho tuần học mới.

5.Dùng điện thoại ở nhà trọ:

Nên hạn chế mỗi lần dùng nội trong 10 phút tại nhà trọ. Mua điện thoại di động riêng là tốt hơn hết. Dùng điện thoại ở

nhà trọ các em phải trả tiền khi gọi.

6. Ở lại đêm ngoài nhà trọ

Học sinh cấm không được phép ở lại đêm với nhà bạn bè nếu không có sự đồng ý của phụ huynh của nhà trọ. Nếu

được họ chấp nhận, các em phải cung cấp chi tiếc nơi ở như Số điện thoại, địa chỉ cho phụ huynh ở nhà trọ. Các em

không được mời bạn bè ở lại qua đêm ở nhà trọ.

7. Các em không được phép thay đổi nhà ở trọ. Nếu muốn, các em phải xin phép nhà trường trước khi thay đổi chổ ở.

8. Làm việc bán thời gian

Các em không được làm việc bán thời gian nếu không có phép từ nhà trường, nhất là đang học trong học kỳ.

9. Nhuộm tóc màu

Học sinh cấm không được nhuộm tóc màu trong thời gian học tại trường Balwyn.

10. Để được thỏa mãn chương trình học, các em phải đến trường 90% hay nhiều hơn.

11.Váy nữ học sinh phải dài đến đầu gối. Nam học sinh phải cạo râu sạch. Học sinh cấm không được trang điểm và

đánh bóng móng tay.

Tôi đồng ý với tất cả những điều kiện trên. Nếu con tôi vi phạm một trong những điều kiện trên, tôi đồng ý với nhà

trường sẽ báo cáo cho Internation Student Program của bộ giáo dục để họ quyết định. (Rời bỏ trường Balwyn)

Tên học sinh: ID:

Tên phụ huynh: Ngày:

Chữ ký phụ huynh:
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Balwyn High School is a co-education government school. Due to heavy demanding of domestic 

enrolment, we accept limited number of international students who complete Year 9 in overseas. Every 

July is the commencement of English Language Studies. After 20 week ELC, the students will move 

on to Year 10/11 in the following year. Balwyn High School delivers Year 10/11 lessons during the 20 

week’s English language studies. The students cannot skip ELC unless the writing score of IELTS is 

above 6.5.  

 

Due to high demanding of the international students the selection criteria are as the follows: 

The student comes from key school of the city and the study score should be above the average. The 

student should behave disciplinarily.  

The information we need: 

1.            Parents occupation and qualification back ground and contact details  

               e.g. mobile number, address  

2.            School academic reports and recommendation  

3.            Student English writing – 45 mins   (Under supervisory of local registered agent by ISP) 

4.            Completing one math test in English version – 30 minutes.  

               (Under supervisory of local registered agent by ISP) 

5.            Telephone interview by BHS English Coordinator. 

 

The school will deliver Pre Orientation session to all the accepted students before departure. 

The session time will be at Sheraton Saigon Hotel & Tower on 25 December 2019, Wednesday. 

Please email gyi@balwynhs.vic.edu.au for register 

  

Mạng của Bộ Giáo Dục: www.study.vic.gov.au 
Số điện thoại:  00613 9637 2990  Số Fax: 00613 9637 2184 
Địa chỉ:  41 St Andrew Place, East Melbourne, Vic 3002 
Email: international@edumail.vic.edu.au 
Mạng của trường Trung Học Balwyn:  www.balwynhs.vic.edu.au 
Email của nhân viên chuyên lo về các em du học sinh tại trường Balwyn:    
The Director of International Program, Ms Grace Yin:  gyi@balwynhs.vic.edu.au 
 

mailto:gyi@balwynhs.vic.edu.au
http://www.study.vic.gov.au/
mailto:international@edumail.vic.edu.au
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Địa chỉ liên lạc
• Grace Yin – International Program Director     

gyi@balwynhs.vic.edu.au

• Department of Education and Training, CRICOS 

Provider Code: 00861K (Website:www.study.vic.gov.au)

• Balwyn High School, Buchanan Avenue, 3104

-Telephone: 00613 9819 7911

-Facsimile:   00613 9819 7395

- Website: www.balwynhs.vic.edu.au

- E-mail: Balwynhs@balwynhs.vic.edu.au

mailto:gyi@balwynhs.vic.edu.au
http://www.balwynhs.vic.edu.au/



