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Thành Công
Qua Học
Tập

Trung Học Rosehill là trường có một cơ sở dạy chung
cho nam và nữ sinh, bao gồm từ lớp 7 đến lớp 12.
Tại trường Rosehilll, học sinh và thành quả học tập luôn là
tâm điểm chính. Với môi trường học tập đầy khích lệ và tích
cực, cùng các phương thức giảng dạy đổi mới và phong
phú, học sinh của chúng tôi được truyền cảm hứng để đạt
đến sự thành công. Điều này còn được bổ sung bằng sự
tôn trọng, hợp tác và lòng tận tụy của tất cả các thành viên
trong trường.
Trường được cỏ cấu thành hai cấp, Trường Cấp Nhỏ (Lớp
7 – 9 ) và Trường Cấp Lớn(Lớp 10 – 12 ). Trong chương
trình học toàn diện của trường, tất cả học sinh từ Lớp 7
đến 9 đều được học các môn chính bao gồm Tiếng Anh,
Toán và Khoa Học, Ngoại Ngữ, Nghệ Thuật, Giáo Dục Thể
Chất và Sức Khỏe, Nhân Văn và Kỹ Thuật. Học sinh Lớp
10 ngoài việc học môn chính là Tiếng Anh và Toán còn cần
phải học các môn tự chọn từ 6 Lãnh Vực Học Tập Chính.

Trường còn có chương trình dự phòng cho mỗi cấp về
phần Tiếng Anh / Toán mở rộng. Ngoài ra còn có chương
trình khuyến khích năng khiếu S.T.E.P (Selective Talent
Enrichment Program) dành cho Lớp 7 đến 10. Trọng tâm
của chương trình này là cung cấp các cơ hội để học sinh
phát triển thêm.
Trường Rosehill có môi trường học tập đầy khích lệ, luôn
chú trọng đến mối quan hệ thầy trò. Nhà trường luôn duy trì
chính sách phúc lợi cũng như thủ tục quản lý học sinh rất
minh bạch.
Trường Rosehill có một chương trình rõ ràng về việc cải
tạo cơ sở vật chất, luôn chú trọng đến sự tạo nên không
gian học tập trong nhà và ngoài trời một cách nổi bật. Bổ
sung gần đây nhất của trường là một trung tâm học tập mới
được xây dựng dành cho Lớp 12.
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HỌC TẬP
ĐỊA
ĐIỂM

VICTORIA
Melbourne

Trường Trung Học Rosehill nằm ở ranh giới giữa vùng
Essendon West và vùng Niddrie thuộc phía Tây Bắc của thành
phố Melbourne trên một mảnh đất rộng, hấp dẫn và ở vị trí
cao nhìn xuống con suối Steele và trường được thiết kế để
tạo ra môi trường học tập an toàn và nhiều cảm hứng. Trường
gần phương tiện giao thông công cộng (tàu điện và xe buýt)
và chỉ 10 phút bằng xe buýt là đến được ga xe lửa Essendon.
Trường cách Trung Tâm thành phố Melbourne khoảng 30 phút
bằng tàu điện. Các cơ sở thể thao ở ngay gần như – hồ bơi,
câu lạc bộ quần vợt, sân golf và các cơ sở trung tâm giải trí.
Thư viện của Hội Đồng Thành Phố Địa Phương cũng sẵn có
để cho mượn sách, tạp chí, đĩa DVD, sách học ngôn ngữ và
sử dụng internet. Một trung tâm mua sắm chỉ cách trường
khoảng 10 phút đi bộ và một trung tâm mua sắm lớn khác
cũng cách trường khoảng 20 phút đi bằng xe buýt.

ến tới và
Mạnh mẽ, ti
quả quyết

SÁNG TẠO,
ách thức
Chấp nhận th
ả năng
phát triển kh
lãnh đạo

Cộng đồng Trường Trung Học Rosehill ý thức được trách
nhiệm của mình trong việc chăm lo đến học sinh và cam
kết bảo đảm an toàn & phúc lợi cho học sinh. Đây là một
ngôi trường an toàn và hiệu quả trong việc áp dụng một
quy chế nhất quán về quản lý an sinh và cung cách ứng
xử của học sinh trong toàn trường.
Phúc lợi và cảm xúc trí tuệ của học sinh được xem là
tối quan trọng và chúng cung cấp một nền tảng tốt cho
sự phát triển học vấn và xã hội sau này. Hệ thống Nhà
Trưởng, Trường Trưởng và Lớp Trưởng tạo ra các cơ hội
đích thực về khả năng lãnh đạo cho học sinh. Nhà trường
còn có Chương Trình Hỗ Trợ Bạn Cùng Khối Lớp nhằm
thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển quan hệ giữa học sinh ở
các độ tuổi khác nhau.

TÔN TRỌNà

G

thông v
Tin cậy, cảm
khoan dung

Sinh hoạt tại trường được theo dõi hàng ngày và các sân
trong trường rất rộng rãi cung cấp những khu vực an toàn
bao gồm sân thể thao cùng các trang thiết bị mà học sinh có
thể dễ dàng tiếp cận.
Trường có chính sách rất hiệu quả về chống bắt nạt trong
học sinh và chuyện an sinh của các em được nhà trường
quan tâm đến trong suốt năm học.

S.T.E.P

HỌC TẬP
& GIẢNG
DẠY
Học tập và nâng cao thành tích học tập
của học sinh luôn là trọng tâm của trường
Trung Học Rosehill. Nhà trường, với chú
trọng liên tục về phương pháp giảng dạy
của giáo viên, đã giúp học sinh đạt được
các kết quả thi tốt ngiệp V.C.E xuất sắc.
Trường Rosehill theo dõi kết quả học tập
của học sinh và luôn nhấn mạnh đến sự tin
tưởng rằng tất cả các học sinh đều có khả
năng thành công và đạt kết quả tốt.
Tại Rosehill chúng tôi biết rằng học sinh
cần có nhu cầu được thử thách, được
giảng dạy theo cách học tập của mỗi cá
nhân và được chúc mừng khi các em đạt
thành tích. Văn hóa học tập được xem là
quan trọng tại trường Rosehill, chúng tôi
muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự
nỗ lực và nhu cầu giúp học sinh ham học
và phát triển độc lập. Việc sử dụng các
kỹ thuật giảng dạy được kết hợp chặt chẽ
trong toàn trường và là phần thiết yếu trong
tất cả nội dung trong chương trình học.

TRƯỜNG CẤP NHỎ
(LỚP 7-9)

TRƯỜNG CẤP LỚN
(LỚP 10-12)

Trọng tâm của Lớp 7và 8 chính là sự chuyển tiếp trôi chảy và
tham gia học tập cho học sinh mới bắt đầu vào trung học. Nhà
trường đặt mục tiêu là tạo cho học sinh một sự tự tin vững
chắc trong môi trường học tập mới, tích cực và được quan tâm
chu đáo. Trong những năm Lớp 7,8 và 9, các em được theo
học một chương trình học khuyến khích tính hiếu kỳ và lòng
say mê học tập. Điều quan trọng là cũng cố và mở rộng các kỹ
năng thiết yếu để xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc
học tập sau này. Học sinh ở trình độ này cần được chú trọng
đến kỹ năng đọc viết và tính toán.

Trong những năm Lớp 10,11 và 12 tại trường Rosehill, giáo viên
và học sinh sẽ phát triển mối quan hệ làm việc gần gũi và điều
này, cùng với nề nếp học tập vững vàng, sẽ giúp các em đạt đến
kết quả tốt nhất.

Năm Lớp 9, chương trình học được phát triển nhằm đáp ứng
mức độ học vấn cụ thể, nhu cầu xã hội và cá nhân của học
sinh. Các em được dạy tính kỷ luật tự giác và theo học một
chương trình không chỉ thích hợp mà còn mang tính thử thách.

Năm Lớp 10, phương pháp giảng dạy và học tập sẽ được tạo
dựng trên căn bản của những năm trước và đồng thời chuẩn bị
cho học sinh thật nhiều kỹ năng học tập hơn nữa cho những năm
học sau Giáo Dục Bắt Buộc – nghĩa là sau trung học.
Phần lớn các học sinh theo học Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung
Học của tiểu bang Victoria (Victorian Certificate of Education
– gọi tắt là VCE) vào năm Lớp 11 và 12. Các môn học trong
chương trình bao gồm Anh Ngữ, Nhân Văn, Nghệ Thuật, Ngoại
Ngữ (Language Other Than English – gọi tắt là L.O.T.E), Toán, Khoa
Học, Giáo Dục Thể Chất & Sức Khỏe, và Kỹ Thuật.
Chương Trình Trung Học Mở Rộng của trường Đại Học
Melbourne (The University of Melbourne Extension Program)
cung cấp cho các học sinh đạt thành tích cao một cơ hội lý thú
để theo học năm thứ nhất đại học ngay khi đang còn học Lớp 12.
Chương trình này làm phong phú thêm các cơ hội giáo dục học
sinh thông qua việc ghi danh học các môn của trường Đại Học
Melbourne, đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa trường Đại
Học, học sinh và các trường trung học.

S.T.E.P (Selective Talent Enrichment
Program) là một chương trình học được
thiết kế cho những học sinh đạt thành
tích cao vì chương trình này có xu hướng
khuyến khích học sinh đạt tối đa tiềm năng
của mình. Chương trình cũng được thiết kế
để cung cấp các cơ hội học tập tốt nhất cho
học sinh đang tham gia và đồng thời tạo
điều kiện để thi tốt nghiệp trung học V.C.E
đạt kết quả cao.
Từ lớp 7 đến lớp 9, học sinh chương trình
S.T.E.P học các môn chính bao gồm Tiếng
Anh, Toán và Khoa Học theo nhóm và học
phần còn lại của chương trình học từ các
môn thuộc các lãnh vực quan trọng khác
như – Nhân Văn, Nghệ Thuật, Ngoại Ngữ
(Language Other Than English – gọi tắt là
L.O.T.E), Kỹ Thuật và Giáo Dục Thể Chất
/ Sức Khỏe. Lớp học của các môn này sẽ
được dạy chung với các em học sinh không
thuộc nhóm S.T.E.P.
Các học sinh sẽ được tuyển chọn theo
thành tích dựa vào chỉ tiêu sau đây:
- Chất lượng những câu trả lời cho các
tiêu chuẩn lựa chọn trong mẫu đơn xin
học chương trình
- Thư giới thiệu của giáo viên đã từng
dạy cho học sinh
- Bài thi kiểm tra năng khiếu do trường
tổ chức
- Phỏng vấn cá nhân học sinh
S.T.E.P là phần thiết yếu trong hoạt động
của trường và đồng thời tuân theo chính
sách và nội quy chung của nhà trường.
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Chương trình Học Sinh Lãnh Đạo có ba mục tiêu: Tiếng Nói
Học Sinh, Trách Nhiệm Học Sinh và Phát Triển Học Sinh. Ban
lãnh đạo được bầu lên bởi học sinh và nhận sự hỗ trợ từ các
giáo viên và điều hợp viên. Lớp Trưởng đại diện cho mỗi lớp
thuộc bậc nhỏ trong trường. Thành viên của Hội Đồng Nhà
Trường bao gồm các vị trí lãnh đạo bậc cao, như Trưởng
Nhà Trường, người sẽ đại diện bảo vệ cho các lợi ích của
học sinh. Ngoài ra trường còn có các chức vụ khác như Lãnh
Đạo về Hỗ Trợ Bạn Học, Đại Diện Hội Đồng Nhà Trường, Đội
Trưởng Thể Thao và Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh. Các lãnh
đạo học sinh chịu trách nhiệm đại diện cho trường, thúc đẩy
các học sinh khác tham gia hoạt động trong trường cũng như
trong cộng đồng, và đóng vai trò là những gương sáng trong
học tập và hoạt động ngoại khóa.

Tất cả các lãnh đạo học sinh đều tham gia vào các cuộc hội
thảo và tập huấn nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo để có thể
đại diện cho trường tại các buổi tập trung hội họp, hội đồng
nhà trường, các sự kiện thể thao, các buổi trường mở cửa
cho tham quan và những hoạt động gây quỹ. Học sinh được
khuyến khích thể hiện khả năng lãnh đạo trong lớp như là
một phần của chương trình Học Liên Thông của học sinh bậc
nhỏ và bậc trung. Tất cả học sinh đều được mời đóng góp
tiếng nói và làm việc chung với các lãnh đạo học sinh để đạt
đến thành công. Tại trường Rosehill, ban Đại Diện Học Sinh
luôn có truyền thống tốt cùng với tiếng tăm được nâng cao
bởi Chương Trình Học Sinh Lãnh Đạo và Hội Đồng Lãnh Đạo
của học sinh.

NGHỆ THUẬT
TRÌNH DIỄN

CHƯƠNG TRÌNH
NGOẠI KHÓA

Chương trình Nghệ Thuật Trình Diễn
(Performing Arts) tại trường Trung Học
Rosehill có nhiều môn để lựa chọn
cho tất cả học sinh. Các bộ môn như
Múa, Kịch và Trình Diễn Sân Khấu
được xem như môn học trong học kỳ
từ Lớp 7 – 10, cũng như môn Múa và
Kịch cho chương trình tốt nghiệp trung
học VCE. Mỗi năm trường chúng tôi
tổ chức ít nhất một buổi trình diễn
chính - thay đổi luân phiên giữa Múa
Âm Nhạc và Múa Cabaret. Ngoài ra
học sinh còn có cơ hội tham gia vào
các buổi liên hoan trình diễn, biểu diễn
múa và âm nhạc, và diễn kịch.

Nhà trường có rất nhiều hoạt động
ngoại khóa khác nhau cho phép tất
cả học sinh phát triển sở thích, phẩm
chất và kỹ năng cá nhân nhằm làm
phong phú cuộc sống của các em hôm
nay cũng như sau này.

Chương trình âm nhạc mở rộng của
trường Rosehill đem đến cho học sinh
cỏ hội tham gia vào các sinh hoạt đầy
sôi nổi bao gồm: hòa nhạc, trình diễn
sân khấu, chơi nhạc jazz, nhạc rock và
hát trong ban hợp xướng. Trình diễn
là phần căn bản đối với chương trình
âm nhạc và bổ sung vào nó chính là sự
hướng dẫn chuyên nghiệp của các giáo
viên trong lớp dạy nhạc và nhạc cụ.

Cứ mỗi hai năm, trường có tổ chức
một chương trình tham quan học tập
tại Nhật Bản và Ý. Khi du lịch tại Nhật,
học sinh có cơ hội viếng thăm trường
kết nghĩa đó là Trường Trung Học
Kogakkan thuộc thành phố Ise cũng
như tham quan các thành phố như
Tokyo, Kyoto, Hiroshima và Nagoya.
Chuyến tham quan tại Ý thì đem lại
cho học sinh những trải nghiệm về các
thành phố bao gồm Rome, Florence,
Pisa, Venice và Milan.

Hoạt động ngoại khóa bao gồm: Nghệ
Thuật Trình Diễn, Âm Nhạc, Thể Thao,
các Kỳ Thi Âm Nhạc Quốc Gia tổ chức
mỗi hai năm một lần, Thi Tranh Luận
và Nói Chuyện Trước Công Chúng.
Nhà trường có danh tiếng tuyệt vời về
chất lượng của các tiết mục biểu diễn
cũng như các tác phẩm của mình.

GIÁO DỤC THỂ
THAO / HOẠT
ĐỘNG NGOÀI
TRỜI
Nhà trường rất tự hào về thành công
của mình trong các môn thể thao.
Trường chúng tôi còn là một thành
viên tham gia tích cực trong chương
trình thể thao với các trường khác.
Chúng tôi đã và đang liên tục thành
công vai trò đại diện cho tiểu bang
trong nhiều môn thể thao.
Mục đích của Chương trình Giáo Dục
Ngoài Trời là để cung cấp cho học sinh
những kinh nghiệm nhằm thúc đẩy
tính tự lập, sự tự tin, khả năng lãnh
đạo và các kỹ năng hợp tác với nhau.
Trường Cấp Nhỏ: Lớp 7 sẽ có một
buổi cắm trại chuyển tiếp gọi là “Làm
Quen Với Bạn”. Nhà trường khuyến
khích tất cả các học sinh tham gia trại
này vì đây là cách tuyệt vời nhất để
học sinh mới vào trường có thể làm
quen với các giáo viên và bạn học mới
trong lớp. Ngoài ra Lớp 8 còn có cơ
hội để dự một buổi cắm trại và chơi
lướt ván trên biển tại vùng Anglesea.
Trường Cấp Lớn: học sinh Lớp 9 – 12
có cơ hội tham gia đợt cắm trại có
chơi trượt tuyết tại vùng núi Mt. Buller.

CHƯƠNG
CHƯƠNG
TRÌNH HỖ
TRÌNH
TRỢ

THEO DÕI KHẢ
NĂNG HỌC TẬP
Nhóm nhân viên hỗ trợ gồm Điều Hợp
Viên Khối Lớp, Điều Hợp Viên Trường
Cấp Nhỏ và Cấp Lớn, giáo viên phụ
trách lớp và Điều Hợp Viên Du Học
Sinh Quốc Tế sẽ giúp đỡ từng du học
sinh có được sự chuyển tiếp suôn
sẻ khi mới đầu học tại trường. Các
nhân viên này sẽ theo dõi kết quả học
tập cũng như vấn đề an sinh của các
em trong suốt thời gian theo học tại
trường. Nhân viên Hướng Nghiệp của
trường sẽ chỉ dẫn từng học sinh trong
việc lựa chọn môn học và tư vấn nghề
nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho học sinh
về thông tin và đăng ký nộp đơn xin
vào học tại các trường đại học.

GỞI BÁO CÁO
ĐẾN PHỤ
HUYNH HỌC
SINH
Báo cáo học tập của mỗi khóa học
(một học kỳ có hai khóa học) sẽ được
gởi tới phụ huynh hoặc người giám hộ
và gia đình người dân bản xứ nếu như
du học sinh sống cùng với họ. Vào cuối
mỗi học kỳ, một bản báo cáo học tập
đầy đủ chi tiết cho từng học sinh cũng
sẽ được nhà trường gởi đi.
Cha mẹ và người giám hộ của du học
sinh quốc tế có thể liên hệ với Điều
Hợp Viên Du Học Sinh bất cứ lúc nào
qua số điện thoại, số fax hoặc thư điện
tử (email) để cập nhật thông tin về học
tập của con em mình.

SỐNG CÙNG
GIA ĐÌNH
NGƯỜI BẢN XỨ

CHƯƠNG TRÌNH EAL/D
(ENGLISH AS AN ADDITIONAL
LANGUAGE/DIALECT)
Nhà trường đã và đang phát triển một số chương trình nhằm hỗ trợ cho du học sinh
học tiếng Anh. Chương trình dạy Anh Ngữ của trường chúng tôi - English as an
Additional Language/Dialect (EAL/D) bao gồm:
• Dạy kèm theo nhóm nhỏ cho những du học sinh cần giúp đỡ để học EAL/D
• Hỗ trợ thêm cá nhân đối với vài học sinh EAL/D nếu cần thiết
• Lớp học tiếng Anh chính mạch dành cho học sinh EAL/D trình độ cao
Một vài du học sinh có nhu cầu học tiếng Anh nhiều hơn nữa thường đăng ký học ở
Trung Tâm Tiếng Anh tại địa phương khoảng 10 đến 20 tuần trước khi nhập học tại
Trường Trung Học Rosehill.

Trường Rosehill có dịch vụ cho học
sinh sống cùng với gia đình người bản
xứ, theo đó Nhà Trường thu xếp và
giám sát chỗ ở trong các gia đình địa
phương đã được trường tuyển chọn và
xem xét một cách kỹ lưỡng. Đây là cơ
hội tốt cho du học sinh quốc tế được
hòa nhập vào lối sống của người Úc,
thực hành tiếng Anh và kết bạn mới.

KỶ LUẬT
Kỷ luật trong trường rất nghiêm khắc
và học sinh được yêu cầu phải học tập
siêng năng cũng như cần phải hoàn tất
bài tập về nhà mỗi tối. Trường Rosehill
nhắm đến việc cung cấp một nền giáo
dục toàn diện đồng thời chú trọng đến
thể thao, âm nhạc, nghệ thuật trình
diễn và tranh luận.

CƠ SỞ VẬT
CHẤT
Trường Rosehill có một hệ thống Kỹ
Thuật Thông Tin và Truyền Thông (ICT)
tuyệt vời trong đó học sinh được sử
dụng máy tính cá nhân PC, máy tính
xách tay Netbook và máy tính Mac. Cơ
sở vật chất của trường chúng tôi bao
gồm khu học tập phức hợp cho Lớp
12, thư viện, trung tâm âm nhạc, trung
tâm Du Học Sinh Quốc Tế và học tiếng
Anh (EAL/D), phòng tập thể dục, trung
tâm hướng nghiệp, các sân thể thao và
phòng tập đa năng (cho các môn thể
thao chính như bóng đá, bóng bầu dục
Úc, bóng chày, quần vợt và khúc côn
cầu), nghệ thuật chuyên ngành và các
phòng khoa học & kỹ thuật.

