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Nằm cách khu thương mại trung tâm Melbourne 
khoảng 18 cây số, Sandringham là một trong những 
khu vực được ưa chuộng nhất của thành phố này.

Melbourne là thành phố lớn hàng nhì của cả nước 
Úc. Với hơn một phần tư của tổng số  gần bốn triệu 
cư dân là người sinh đẻ ở nước ngoài, Melbourne có 
hơn 100 cộng đồng sắc tộc trong dân số của mình, 
do đó là thành phố có gốc văn hóa đa nguyên phong 
phú nhất của Úc. Sự pha trộn sắc tộc này giúp học 
sinh có cơ hội trải qua các kinh nghiệm về mặt văn 
hóa thật phong phú và sống động.  

Có khí hậu ổn định, mùa Đông lạnh khô, mùa Xuân 
dịu mát, mùa Hè dài nóng ấm và mùa Thu ẩm dịu, 
Sandringham nằm ở vị trí lý tưởng ngay bờ vịnh 
của Cửa Phillip Bay.  Với nhiều phức hợp thương 
mại lớn, cùng với các cơ sở, địa điểm giái trí và 
thể thao thuộc hàng quốc tế, trong khi trường 
Sandringham College nằm ở một khu dân cư yên 
tĩnh, Sandringham là nơi cung cấp cho cư dân một 
cuộc sống an toàn, lành mạnh và mang nét đặc thù 
ven bờ vịnh.

TRÁI TIM BÊN BỜ VỊNH CỦA THÀNH PHỐ



Sandringham College là trường đem lại cho các du 
học sinh quốc tế một kinh nghiệm về giáo dục thượng 
hạng. Học sinh từ khắp nơi trên thế giới đến đây sống 
và học tập cùng  với những bạn học người Úc trong 
một  môi trường an toàn, chăm sóc chu đáo. Trường 
chúng tôi có một Trung Tâm Ngôn Ngữ dành riêng để 
đáp ứng nhu cầu của những học sinh mới đến Úc với 
chương trình Anh ngữ được duy trì trong suốt thời 
gian các em theo học tại trường.  Bên cạnh những 
môn học giáo khoa, học sinh có rất nhiều cơ hội  để 
tham dự vào toàn bộ mọi sinh hoạt khác của trường. 
Đó là các sinh hoạt biểu diễn nghệ thuật, thể thao, du 
hành dã ngoại và các kỳ cắm trại của trường.

Học sinh cũng được giúp đỡ về mặt cư trú qua chương 
trình Homestay với gia đình người bản xứ, cố vấn 
hướng nghiệp và mọi trợ giúp cụ thể về bất cứ vấn đề 
gì có thể phát sinh trong suốt thời gian theo học tại 
trường. Chúng tôi luôn nồng nhiệt chào đón các du 
học sinh ngoại quốc chọn theo học tại trường và cầu 
chúc các em thành công trong mọi lĩnh vực theo đuổi.

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO DU HỌC:
• Trung tâm tiếng Anh ngay tại trường
• Điều Hợp Viên phụ trách chương trình ở trọ làm 

việc ngay tại trường
• Giám Đốc chuyên trách Chương Trình Học Sinh 

Ngoại quốc, người theo dõi chương trình học tập 
của từng học sinh, tiến trình hội nhập của mỗi 
em vào môi trường sống và học tại Úc cũng như 
chuyển lên học ở bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp.

• Nhiều phụ giáo có nguồn gốc văn hóa đa nguyên 
để hỗ trợ các em thấu hiểu mọi bài giảng, bài làm 
trong lớp cũng như giúp đỡ các em về những vấn 
đề liên quan đến cộng đồng bên ngoài.

• Mối liên lạc sâu đậm, hữu hiệu giữa gia đình du 
học sinh với các cơ quan, tổ chức đại diện ở ngoại 
quốc

• Dịch vụ đón rước ngay tại phi trường
• Dịch vụ thông ngôn, phiên dịch
• Cung cấp thông tin về y tế
• Chương trình hướng dẫn toàn diện về mọi mặt
• Chương trình du khảo và cắm trại 
• Chương trình mở rộng dành cho các em có tài 

năng và học lực xuất sắc
•  Các môn học đặc biệt về Thể Thao và Vũ
•  Là một trong số những trường Trung học có nhiều 

môn học cho học sinh lựa chọn nhất tiểu bang 
• Cơ sở vật chất thể dục thể thao thượng hạng gồm- 

sân Quần vợt, sân Bóng rổ và sân Túc cầu
• Nhiều khu vực dành riêng để học sinh có thể đến 

học tập, nấu nướng , thư giãn thoải mái hay nhờ 
nhân viên nhà trường trợ giúp

• Một thư viện phong phú và mạng điện toán 
ngay tại trường 

• Dạy thêm và giúp làm bài tập sau giờ học
• Cố vấn hướng nghiệp và trợ giúp trong việc 

chuyển lên bậc Đại Học.

SANDRINGHAM 
COLLEGE



GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Chúng tôi trân trọng giá trị cá nhân của từng học sinh 
nên nỗ lực nuôi dưỡng và hỗ trợ các em phấn đấu để đạt 
được thành công theo ý hướng riêng mình. Trường chúng 
tôi có chương trình giảng dạy thuộc hàng có nhiều môn 
học nhất trong tiểu bang, gồm đầy đủ giáo trình từ lớp 7 
đến lớp 12 tại Victoria. Chúng tôi cũng có những chương 
trình chuyên môn dành cho học sinh năng khiếu trong 
các lĩnh vực Thể Thao và Vũ.

Chủ trương của trường Sandringham College tập trung 
vào các môn học thuộc nhóm STEAM (viết tắt của 
Khoa Học/Science – Công Nghệ/Technology – Kỹ Sư/
Engineering, Nghệ Thuật/Arts và Toán/Mathematics) 
được hỗ trợ bằng những cơ sở và phương tiện phục vụ 
cho các lĩnh vực STEAM vừa mới xây dựng hiện đại nhất.

CÁC MÔN HỌC CHO HỌC SINH LỰA CHỌN 
TẠI SANDRINGHAM COLLEGE:

Nghệ Thuật – Nghệ thuật sáng tạo, Vũ, Kịch Nghệ, Truyền 
Thông, Biểu diễn Âm nhạc, Thể loại Âm nhạc, Nhiếp 
ảnh, Nghệ thuật Sáng tác, Nhà hát và Kịch nghệ, Thiết kế 
Truyền thông-Giao tiếp Trực quan. 
Thương Mại/Nhân văn – Kế Toán, Quản trị Kinh doanh, 
Kinh tế, Lịch sử, Pháp luật, Triết học, Chính trị, Xã hội học
Tiếng Anh - Anh văn, Ngôn ngữ Anh, Văn chương Anh, 
Anh ngữ là ngôn ngữ bổ sung
Ngoại ngữ - Tiếng Hoa (ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ 
phụ), Pháp ngữ
Toán – Đại cương, Nâng cao, Phương pháp Toán học, 
Toán Chuyên môn
Khoa Học – Khoa học tổng quát, Sinh học, Hoá Học, Vật 
Lý, Tậm lý học
Cộng Nghệ - Truyền Thông Số, Điện toán, Thực Phẩm, 
Công nghệ Thiết kế Sản phẩm
Sức khỏe và Thể chất – Sức khỏe và Sự Phát triển con 
người, Thiên nhiên và Môi trường, Giáo dục Thể chất
Giáo dục nghề (VET) – Nhiều môn học bổ sung khác nhau 
qua chương trình VET mỗi chiều Thứ Tư

Năm nào học sinh của trường chúng tôi cũng đạt được 
mức điểm tuyển sinh Đại học (ATAR) hạng xuất sắc .
•   Liên tục được xếp hạng cao trên toàn tiểu bang về mức 

kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông VCE
•   Hơn 90% được thu nhận vào các trường Đại học và Cao 

đẳng theo ý thích
•   Liên tục được trao giải thưởng của Thủ Hiến (Premiers 

Awards) dành cho các học sinh đứng đầu bảng tốt 
nghiệp VCE 

•   Vượt quá mức xếp hạng trung bình của tiểu bang và 
các học khu trong 75% các môn thi VCE 

SINH HOẠT NGOÀI LỚP HỌC

Chúng ta đều biết rằng một nền giáo dục toàn diện 
không thể nào chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học. Học 
sinh của chúng tôi có nhiều cách thức để các em mở 
rộng được tầm kiến thức của mình. Học sinh tại trường 
Sandringham College có thể tận hưởng những sinh hoạt 
song hành với học trình sau đây:

Tham dự các nhóm thảo luận và dự thi các cuộc tranh 
luận, Câu lạc bộ Cờ Vua, Chương trình huấn luyện Lãnh 
đạo, Trại trượt tuyết, Chương trình biểu diễn vũ, Kỳ trại 
cuối năm riêng của cấp lớp, Tranh tài môn trượt sóng, 
Tham gia các ban nhạc của trường và các lớp âm nhạc, 
Ban Hợp Ca, Chạy việt dã (đường trường), chương trình 
múa, Chương trình biểu diễn âm nhạc của trường, Quần 
vợt, Chèo thuyền Ca-nô, Chương trình Du lịch Thám hiểm 
thế giới, Vũ cầu, Các chuyến biểu diễn nghệ thuật xuyên 
bang, Bóng rổ, Các cuộc thi hùng biện trước công chúng, 
Cuộc đua xe đạp toàn tiểu bang Victoria, Liên hoan các 
nhà văn, Bơi lội, Triển lãm nghệ thuật của học sinh thi 
tốt nghiệp trung học, Điền kinh, Tranh tài thể thao liên 
trường, Cuộc thi Khoa học Tự động mở rộng, Giải Túc 
cầu, Du học Pháp ngữ ngắn ngày, Cuộc thi tiểu bang 
Victoria mẫu xe chạy bằng năng lượng mặt trời và nhiều 
sinh hoạt khác nữa.



HOMESTAY VỚI GIA ĐÌNH NGƯỜI BẢN XỨ

Nơi trọ học do các gia đình đàng hoàng và tận tâm sẵn lòng 
cung cấp cho học sinh ngoại quốc một mái ấm an toàn và 
thoải mái trong suốt thời gian các em du học tại Úc. 

Nhóm gia đình Homestay chất lượng cao của chúng tôi 
gồm nhiều gia đình khác nhau, từ những gia đình có con 
cái đến cả một số người lớn tuổi độc thân. Nhiều gia đình 
có nuôi thú cưng thường là chó hay mèo, và một số gia 
đình có cả ông bà cha mẹ sống chung với con cháu. Tất 
cả những gia đình cho trọ học đều ở trong  phạm vi gần 
trường nhằm bảo đảm các du học sinh ngoại quốc hạn chế 
được thời gian di chuyển đến trường và về nhà ở mức tối 
thiểu.  Những gia đình này cũng đều ở gần các khu thương 
mại và phương tiện giao thông công cộng để giúp học sinh 
dễ dàng trong cuộc sống tự lập, không phải lệ thuộc hay 
nhờ vả.

Mỗi du học sinh được Điều Hợp Viên phụ trách chương 
trình trọ học sắp xếp ở cùng một gia đình thích hợp với em. 
Gia đình này sẽ dành cho em một phòng ngủ riêng, những 
phương tiện sinh hoạt chung của cả nhà, và mỗi ngày 3 bữa 
ăn.  Các em được khuyến khích sống và sinh hoạt thoải mái 
tại gia đình trọ -như ở với gia đình mình- cũng như nên 
dành nhiều thời gian để tìm hiểu gia đình mới này.  Chúng 
tôi muốn du học sinh ở trọ hãy dành thời gian để sinh hoạt 
chung với gia đình nhà trọ vì kinh nghiệm trọ học đó là 
cách thức tích cực nhất giúp các em cải tiến khả năng 
Anh ngữ, học hỏi thêm về văn hóa Úc và tận hưởng 
được kinh nghiệm đời sống du học sinh.

Các gia đình nhận du học sinh ở trọ được nhà 
trường hướng dẫn kỹ lưỡng trước khi các em 
đến. Họ được cung cấp thông tin về bản thân 
các em để chuẩn bị sẵn sàng giúp các em 
ổn định cuộc sống và hòa nhập vào cộng 
đồng nơi đây. Các gia đình chủ trọ đều 

hiểu rằng du học sinh quốc tế cần có thời gian thích hợp để 
các em có thể ổn định cuộc sống chung với họ và các em 
cũng cần tự điều chỉnh để thích ứng với lối sống, ẩm thực, 
văn hóa và ngôn ngữ của người Úc. 

TRUNG TÂM TIẾNG ANH TẠI  
SANDRINGHAM COLLEGE

Các du học sinh quốc tế theo học tại trường Sandringham 
College được quyền theo học 20 tuần lễ đầu tiên ngay tại 
trường. Trung tâm nằm trong khuôn viên các lớp học và 
qua đó du học sinh làm quen dần với cung cách của một 
lớp học tại Úc. Tại Trung tâm này các em được học một 
chương trình chuyên về Anh ngữ do các giáo viên đầy đủ 
bằng cấp và khả năng giảng dạy.

Trung tâm được trang bị riêng một khu đầy đủ trang bị 
công nghệ thông tin để giảng dạy chương trình ngôn ngữ 
sinh động, tương tác theo đúng với trình độ riêng mỗi em.

Học trình của Trung tâm cũng có các buổi du khảo, nửa 
ngày, trọn ngày hoặc qua đêm đưa học sinh đi thăm các 
phòng triển lãm, các sinh hoạt đại chúng và những địa 
điểm lịch sử để giúp các em có cơ hội thu thập nhiều kinh 
nghiệm khác biệt về văn hóa và xã hội.



Cuộc sống của học sinh tại Sandringham College được phong 
phú hóa bằng một viễn kiến mang tính toàn cầu, trân trọng sự 
hài hòa của các nguồn văn hóa khác biệt có mặt trong trường 
–qua học trình cũng như trong thực hành.

Sandringham College rất hãnh diện là một cơ sở giáo dục du 
học sinh quốc tế được công nhận và được chứng nhận là một 
trung tâm giáo dục quốc tế xuất sắc. Chương trình du học sinh 
quốc tế đầy năng động đã nâng cao thêm môi trường giáo dục 
phong phú của trường.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
Chú trọng đến việc nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện con 
người Cung ứng một văn hóa học tập trân trọng khả năng sáng 
tạo, trí ham thích tìm hiểu và thái độ hợp tác

Lòng nhiệt thành say mê học hỏi và giảng dạy 

Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi học sinh, dù có khát vọng và khả 
năng thế nào đi nữa, cũng phải được tạo cơ hội tốt nhất để 
thăng tiến và đạt kết quả xuất sắc cả trong học tập lẫn đời sống 
cá nhân.

ĐÓ LÀ LÝ DO TRƯỜNG SANDRINGHAM COLLEGE CUNG CẤP 
CON EM QUÝ VỊ:
• Thành phần nhân viên tận tâm, năng lực cao
• Không gian giảng dạy và học tập đạt giải thưởng cao
•  Chú trọng vào các môn học thuộc  lĩnh vực STEAM: Science/

Khoa Học, Technology/Công Nghệ, Engineering/Kỹ Sư, The 
Arts/Văn chương Nghệ Thuật và Mathematics/Toán

•  Một loạt nhiều chương trình giáo khoa, nghệ thuật, thể thao, 
hướng nghiệp và song hành với học trình.

TẠI SAO NÊN CHỌN TRƯỜNG  
SANDRINGHAM COLLEGE?

SANDRINGHAM
COLLEGE

11 Holloway Road/356 Bluff Road
Sandringham, Victoria 3191

Giám đốc Chương trình Du học sinh quốc tế: Ông Ben Ditterich
Hiệu phó phụ trách Chương trình Du học sinh quốc tế: Ông David Hall 

Điện thoại: (+61 3) 8599 0500
Email: ditterich.ben.h@edumail.vic.gov.au

Web: www.sandringhamsc.vic.edu.au
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