• Tổng số học sinh toàn trường là 600.

• Trường chúng tôi cách ga tàu điện Westall 2 phút đi bộ và
30 phút đến trung tâm thành phố bằng tàu điện
• Chúng tôi cách trường đại học Monash bằng 10 phút lái xe.
• Chúng tôi cách 5 phút đến trung tâm mua sắm Clayton và 10
phút đến trung tâm mua sắm Springvale

• Chúng tôi có hơn 100 du học sinh quốc tế - là một
phần văn hóa rất đa đạng của tổng số học sinh toàn
trường.
• Trường có số học sinh Việt Nam đáng kể – một sự kết
hợp của du học sinh quốc tế và người nhập cư đến
Úc.
• Trung tâm tiếng Anh Westall tại trường được sự tài trợ của
chính phủ.
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Học tập theo cách của Westall

• An toàn và môi trường học tập vui vẻ.
• Học tập cá nhân
• Sự cân bằng hoàn hảo giữa việc giảng dạy rõ
ràng các kỹ năng chính và cho học sinh cơ
hội để theo đuổi đam mê của mình.
• Hướng dẫn trực tiếp rõ ràng.

• Chúng tôi cung cấp thêm các chương trình ngoại khóa như câu
lạc bộ bài tập về nhà, âm nhạc, thể thao, câu lạc bộ ăn sáng và
câu lạc bộ truyền thông.
Một chương trình mở rộng tự chọn cho MỌI lớp học.
Một chương trình tự chọn xuyên suốt từ lớp 7 đến lớp 12.

Nhân viên của chương trình học sinh quốc tế

Không khí hân hoan chào đón

Gia đình người bản xứ tuyệt vời
một ngôi nhà khi bạn xa nhà.

Trung tâm quốc tế mới – được mở vào tháng 5 2019

Học tập theo cách của Westall
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Số điểm DUX 99.75 năm 2018
Số điểm DUX 98.00 năm 2017
Số điểm DUX 99.85 năm 2016
Số điểm DUX 97.75 năm 2015
Số điểm DUX 95.55 năm 2014

• 2016 - Học sinh lớp 12 trong kỳ thi Toán Olympiad
quốc tế (lớp 11 năm 2015)
• Học sinh học về Luật, Y khoa
• Vô địch thường xuyên và vào vòng
chung kết bang môn bóng bầu dục và
bóng chuyền

Học tập theo cách của Westall

