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“Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm 
từ sự thất bại”. Đó là một trong những câu danh ngôn nổi tiếng của cựu Đại tướng quân đội Mỹ, Colin Powell và câu danh 
ngôn nổi tiếng đó chính là quan điểm mà chúng tôi luôn truyền đạt cho học sinh của Trường Trung Học Westall. 
Chúng tôi luôn mong muốn mọi sự chuẩn bị tốt nhất cho học sinh khi các em phải đối diện với bất kỳ khó khăn nào trong 
cuộc sống và việc nỗ lực hết sức mình là cách duy nhất để các em thành công. Chúng tôi tập trung cho các em Học sinh 
lớp 7 để xây dựng các kỹ năng đầy đủ cho các em hoàn thành xuất sắc Chứng chỉ Tốt Nghiệp Phổ ông Trung Học 
Bang Victoria (Victorian Certi�cate of Education - VCE)

Ông Tristan Lananus
Hiệu trưởng

THÔNG ĐIỆP CHÀO MỪNG TỪ HIỆU TRƯỞNG

Chúng tôi mong muốn học sinh nhận được những điều kiện 
học tập tốt nhất và đó là lý do tại sao chúng tôi có chương 
trình iPad nổi bật I cho các em học sinh lớp 7 và lớp 8 nhằm 
bảo đảm rằng các học sinh được chìm đắm vào thế giới công
nghệ đang thay đổi từng ngày quanh cuộc sống của chúng ta.
Hơn nữa, chương trình giáo dục của chúng tôi được thiết kế 
để nhận biết những khía cạnh cần phải được hoàn thiện và 
đáp ứng nhanh với những yêu cầu của học sinh để khi các em 
đạt được VCE, các em sẽ tự tin rằng các em có đủ kỹ năng và 
kiến thức để đạt được những thành tựu to lớn hơn.
Cảm ơn Quý vị phụ huynh đã lựa chọn Trường Trung Học 
Westall cho con em mình học tập............................................
Quý vị phụ huynh có thể yên tâm rằng con em của mình 
luôn được dạy dỗ và quan tâm bởi đội ngũ giáo viên tận 
tâm và giàu kinh nghiệm.                                                      .



PHƯƠNG CHÂM CỦA TRƯỜNG:  

TIÊU CHUẨN TRƯỜNG HỌC:

 Liêm chính và hết mình phục vụ
Chúng tôi có Kỳ vọng và Niềm tự hào lớn về trường Cộng đồng của chúng tôi.

Chăm sóc cho Bản thân, Chăm sóc cho Mọi người, Quan tâm tới môi trường, 
Quan tâm tới Việc học



Tại Trường Trung Học Westall, chúng tôi cam kết hỗ trợ học sinh thi đậu VCE hoặc Chứng Chỉ Học Tập Ứng Dụng 
Bang Victoria (Victorian Certi�cate of Applied Learning). Trường Đại học Monash và các trường Cộng đồng khác 
luôn tạo cho học sinh nhiều cơ hội học nâng cao lên sau chương trình trung học.              .
Học sinh tại trường Trung học phổ ông có thể lựa chọn các môn học của VCE  hoặc các học sinh khác muốn thực 
hành nghề nghiệp thực tế, đều có cơ hội học khóa học VCAL tại trường. Các môn học trong chương trình đào tạo 
và dạy nghề (Vocational Education Training – VET) cũng luôn luôn sẵn sàng và học sinh có thể tham gia các khóa 
học bổ sung cùng với chương trình VCE hoặc VCAL.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA

LỚP 9
Chương trình lớp 9, Odyssey Now, được thiết kế để khuyến khích và thúc đẩy việc học tập chủ động. Trọng tâm 
của chương trình này là tất cả các học sinh cần phải tham gia vào chương trình học thích hợp và có liên quan 
đồng thời thử thách các học sinh tham gia vào quá trình tự học và trau dồi kiến thức.

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HỌC NHẠC  – Trong thành phần của khóa học, tất cả học sinh lớp 7 đều được giới thiệu học 1 loại nhạc cụ. 
Các bài học nhạc theo Cá nhân hay theo Nhóm đều được cung cấp cho tất cả các cấp lớp.

Các trường Đại học có các Chương trình tốt dành cho Sinh Viên Quốc tế với các cơ sở vật chất và dịch vụ bổ 
sung được cung cấp cho những sinh viên học xa nhà.



Trường luôn bố trí nhiều hoạt động (như các môn nghệ thuật, thể thao và học thuật trong 
các chương trình hoạt động Trong Nhà. Mỗi học sinh được phân vào một khu riêng và việc 
tham gia vào các hoạt động trong nhà được khuyến khích trong suốt năm học.

Trường Trung Học Westall tham gia vào chương trình Truy cập thông tin của trường 
Monash, với những ghi nhận về sự tiến bộ của học sinh của trường.

Với mục đích giáo dục, Trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các chuyện cắm trại 
và tham qua tại nhiều địa điểm khác nhau trong suốt quá trình học.

Trường luôn tham gia tích cực với các hoạt động thể thao liên trường và tạo cơ hội cho học 
sinh tham gia và các hoạt động này theo nhóm hoặc dưới dạng cá nhân. Trường Trung học 
Westall đã đạt được nhiều Giải thưởng thể thao và được công nhận là trường có hoạt động 
thể thao xuất sắc bao gồm các môn Bóng bầu dục, Bóng chuyền và Bóng rổ. 

Câu lạc bộ học tại nhà có tổ chức luôn sẵn sàng trong khoảng thời gian ăn trưa cũng như là 
thời gian sau giờ học vào ứ Tư hàng tuần. Các hoạt động bổ trợ cũng được cung cấp cho 
tất cả các sinh viên Quốc tế đối với môn EAL (English as Additional Language – Tiếng Anh 
là Ngôn ngữ Cộng thêm) và môn Toán.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ

CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO LIÊN TRƯỜNG 
Trường luôn tham gia tích cực với các hoạt động thể thao liên trường và tạo cơ hội cho học 
sinh tham gia và các hoạt động này theo nhóm hoặc dưới dạng cá nhân. Trường Trung học 
Westall đã đạt được nhiều Giải thưởng thể thao và được công nhận là trường có hoạt động 
thể thao xuất sắc bao gồm các môn Bóng bầu dục, Bóng chuyền và Bóng rổ. 

CÂU LẠC BỘ HỌC TẠI NHÀ 
Câu lạc bộ học tại nhà có tổ chức luôn sẵn sàng trong khoảng thời gian ăn trưa cũng như là 
thời gian sau giờ học vào ứ Tư hàng tuần. Các hoạt động bổ trợ cũng được cung cấp cho 
tất cả các sinh viên Quốc tế đối với môn EAL (English as Additional Language – Tiếng Anh 
là Ngôn ngữ Cộng thêm) và môn Toán.

TRUY CẬP THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG MONASH 
 

Trường Trung Học Westall tham gia vào chương trình Truy cập thông tin của trường 
Monash, với những ghi nhận về sự tiến bộ của học sinh của trường.

CẮM TRẠI VÀ THAM QUAN:
Với mục đích giáo dục, Trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các chuyện cắm trại 
và tham qua tại nhiều địa điểm khác nhau trong suốt quá trình học.



Học bổng được trao cho học sinh lớp 6 Xuất sắc trong các lĩnh vực Học thuật, Nghệ thuật, Âm nhạc, ể thao và 
tham gia Cộng đồng. Trong các năm cuối, học sinh của trường được tham gia vào các chương trình học bổng của: 
e  Skyline Foundation, Kwong Lee Dow Young Scholars, ADF, Caltex All Rounder, Đại học Monash và các 
chương trình học bổng khác.

CƠ HỘI PHÁT HUY KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM ANH NGỮ WESTALL
Trung tâm Anh ngữ Westall ở cùng nơi với trường học. Những học sinh mới đến Úc dễ dàng tiếp cận với chương trình 
Anh ngữ Chuyên sâu và làm quen với các yêu cầu của Hệ ống Giáo Dục Úc từ khi các em đến mà không cần phải tới 
những nơi khác để học. Các giáo viên chuyên sâu EAL và môi trường học tập hoàn thiện được cung cấp sẽ hỗ trợ quan 
trọng trong quá trình học chuyển đổi thành công của tất cả các học sinh mới, những học sinh đã đăng ký học tại trường. 

CHỖ Ở VÀ VIỆC LƯU TRÚ CÙNG GIA ĐÌNH BẢN XỨ
Học sinh quốc tế có nhu cầu lưu trú cùng gia đình bản xứ trong suốt thời gian học tại trường trung học Westall có 
thể đăng ký vào các gia đình bản xứ có sự quan tâm và hỗ trợ nhà ở. Các cộng đồng địa phương là đa văn hóa và học 
sinh được sắp xếp với gia đình bản xứ tốt nhất có thể, tùy theo sở thích cá nhân. 

HỌC BỔNG VÀ PHẦN THƯỞNG

Trường đang thực hiện nhiều chương trình phát huy khả năng Lãnh đạo bao gồm Chương trình Hỗ trợ Bạn đồng môn, 
Nhóm Đại diện Học sinh (SRC), Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Viện, Đại sứ Phản hồi.
Hội đồng Đại diện Học sinh cũng tạo cho Học sinh có tiếng nói nhất định và có cơ hội để tham gia vào các vấn đề của 
Trường học



Trường có trang thiết bị chuyên dụng, nằm ở một khu 
vực riêng biệt, được sử dụng duy nhất bởi Học sinh 
Quốc Tế. Viện Quốc Tế được giám sát toàn thời gian 
bởi Điều Phối Viên Học sinh Quốc Tế, những người 
nói tiếng Trung Quốc và người hỗ trợ thứ hai có thể 
nói tiếng Việt Nam và ái Lan.             .
Các bậc phụ huynh nước ngoài sẽ rất yên tâm khi có 
thể thông tin liên lạc thường xuyên với Điều Phối 
Vi ê n  Họ c  s i n h  Q u ố c  Tế .                  .
Để làm phong phú thêm kinh nghiệm cho các học sinh 
tại Úc và xoa dịu nỗi nhớ nhà, trường tổ chức rất nhiều 
hoạt động khác nhau cho các học sinh Quốc tế. 
Những hoạt động này bao gồm; Tiệc mừng sinh nhật, 
mừng Tết Nguyên Đán, Tết Trung u, tiệc tối mừng 
kết thúc Học kỳ và những chuyến tham quan những nơi 
kỳ thú.

VỊ TRÍ VÀ CÁC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG
Ga Xe Lửa của Westall nằm đối diện trực tiếp với trường và các phương tiện công cộng thường xuyên luôn sẵn 
có ngay trước trường.

VIỆN QUỐC TẾ

Đại học Monash, khu vực Clayton rất gần trường.
Một khu chung cư nhà ở chất lượng mới nằm đối diện trường.
Trung tâm y tế Monash (một trong những bệnh viện chính ở Melbourne) rất gần trường.
Khu ẩm thực Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác (các cửa hàng và nhà hàng) rất gần trường.



Address:

Phone:
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