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Ấn phẩm này được đồng tài trợ với sự hỗ trợ của 
Quỹ Giáo dục quốc tế và Hợp tác đào tạo của Chính 
quyền bang Queensland và sự quản lý của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo Quốc tế (IETU) thuộc Cơ quan 
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Giáo dục xuất sắc, 
lối sống thư giãn

Học tập tại Các 
Trường Phổ 
thông Tư thục 
Queensland

Có khoảng 2.000 học sinh quốc tế hiện 
đang học tại trường phổ thông tư thục ở 
Queensland.
Bang Queensland mang đến cho các học sinh 
quốc tế cơ hội để học tập xuất chúng trong 
khi được tận hưởng lối sống ngoài trời thân 
thiện và thư giãn.

Các trường phổ thông tư thục của 
Queensland cung cấp cho các học sinh 
quốc tế nhiều cơ hội và chương trình để trải 
nghiệm về học tập và văn hóa trong thời gian 
ngắn hoặc dài.

Các trường có rất nhiều loại hình hỗ trợ và 
chương trình để cho phép học sinh quốc tế:

 y học tập tại các trường tiểu học và trung học

 y học tiếng Anh trong một trường phổ thông

 y được vào học đại học hoặc học lên cao hơn tại Úc 
nếu hoàn thành tốt chương trình học phổ thông.

www.isq.qld.edu.au

Tại Queensland có ba loại trường học: 
trường tư, trường Thiên chúa và trường 
công.

Các trường tư tự điều hành và đề ra quyết 
định của riêng họ. Những trường này khác 
với trường Thiên chúa và trường công là 
những trường được điều hành bởi chính 
quyền trung ương.

Các trường tư là lựa chọn hàng đầu đối với 
nhiều gia đình muốn có được giáo dục chất 
lượng cao phù hợp với tài năng và nhu cầu 
của con em họ. 
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Lịch sử giáo dục 
chất lượng cao

Các trường phổ thông tư thục đã phục 
vụ cộng đồng ở khắp bang Queensland 
trong hơn 150 năm qua.
Ở Queensland, các trường phổ thông tư 
thục là một bộ phận quan trọng trong hệ 
thống trường học, cung cấp các dịch vụ giáo 
dục chất lượng cao cho khoảng 15% tổng 
số học sinh tiểu học và gần 20% tổng số học 
sinh trung học của bang.

Tất cả các trường phổ thông tư thục đều là 
các tổ chức phi lợi nhuận. Điều đó có nghĩa 
là họ hoạt động vì lợi ích tốt nhất của học 
sinh chứ không vì lợi nhuận cho chủ sở hữu 
hoặc cổ đông.

Chính phủ Úc và chính phủ bang 
Queensland đều cấp ngân sách cho các 
trường tư thục. Bù lại, mỗi trường phải 
chứng minh trường được rằng nhà trường 
được quản lý tốt và đạt các kết quả học tập 
cho học sinh.

Hội đồng Cấp phép cho các trường không 
phải công lập (NSSAB) là một tổ chức pháp 
lý độc lập được Chính phủ bang Queensland 
thành lập để quy định và giám sát chất 
lượng của các trường tư thục. Các trường 
phải chứng tỏ có đủ năng lực tài chính để 
hoạt động tại Queensland. 

Các trường phổ 
thông tư thục - hỗ 
trợ và thân thiện

Các trường phổ thông tư thục mang đến 
nhiều lựa chọn và cho phép các gia đình 
có thể chọn một trường học cổ suý cho 
những giá trị mà họ tin là quan trọng.
Các trường phổ thông tư thục tại 
Queensland gồm có: 

 y các trường không theo tôn giáo

 y các trường theo tôn giáo

 y các trường theo dựa trên nền tảng triết học

 y trường học có các chương trình cho học sinh
năng khiếu

 y các trường có cấp bằng Tú tài Quốc tế.

Các trường phổ thông tư thục cam kết 
mạnh mẽ: 

 y cung cấp một nền giáo dục phổ thông phong
phú và toàn diện

 y bồi dưỡng sự phát triển về đạo đức và tinh thần
cho học sinh

 y chăm sóc mục vụ cho học sinh

 y đề cao tính kỷ luật

 y phục vụ theo nhu cầu, khả năng và lợi ích của
từng học sinh

 y phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và
nhà trường

 y đạt kết quả giáo dục tốt nhất có thể được cho tất
cả mọi người.
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Sự an toàn và sức khỏe của các học sinh 
quốc tế là một ưu tiên lớn đối với các 
trường tư thục ở Queensland.
Ngay sau khi tới nơi, học sinh sẽ gặp các 
nhân viên của trường, những người có thể 
giúp đỡ các em về các vấn đề học tập và 
phúc lợi, bao gồm:

 y định hướng và điểu chỉnh cho phù hợp với môi 
trường mới 

 y các kỹ năng quản lý thời gian và học tập 

 y lựa chọn môn học và tư vấn về nghề nghiệp 

 y hỗ trợ kèm cặp về tiếng Anh 

 y các hoạt động ngoại khóa và bổ sung cho khoá 
học 

 y tư vấn về an toàn và sức khỏe cá nhân. 

Thông tin chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ của 
trường có sẵn trên trang web của từng 
trường.

Làm quen với cuộc 
sống học sinh ở  
Queensland

Điều quan trọng là quý vị chọn một 
trường học nào có các phương pháp và 
triết lý giảng huấn phát huy các giá trị mà 
quý vị cảm thấy là quan trọng.
Một số yếu tố mà quý vị nên cân nhắc là:

 y Trường có vẻ phù hợp với các nhu cầu cá nhân 
của con mình 

 yNhà trường có chú trọng về việc phát triển  
ý thức trách nhiệm của học sinh đối với  
cộng đồng  

 yDanh tiếng của trường 

 y Thành tích học tập tốt  

 y Các môn học mà trường giảng dạy

 yHình thức/ứng xử của các học sinh đang học ở 
trường 

 y Cơ sở vật chất, kể cả cơ sở vật chất chuyên ngành 
cho công nghệ, khoa học, nghệ thuật và thể thao

 yQuy mô lớp học nhỏ

Phụ huynh cũng cần cân nhắc triển vọng 
của các học sinh tốt nghiệp. Các học sinh 
quốc tế đã hoàn thành việc học tập tại các 
trường phổ thông tư thục ở Queensland 
hiện đang tiếp tục học lên cao tại các trường 
đại học ở Queensland, các bang khác thuộc 
Úc và các quốc gia khác.

Chọn một trường 
tư thục
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Trường

  CẤP HỌC

TÊN TRƯỜNG ĐỊA ĐIỂM GIỚI TÍNH
MÃ 

CRICOS*

Ở TẠI NHÀ 
NGƯỜI DÂN 

ĐỊA PHƯƠNG NỘI TRÚ TRANG

Caloundra Christian College Caloundra, Sunshine Coast Chung P–12 4–12 – 8

Coomera Anglican College Upper Coomera, Gold Coast Chung 3-12 7–12 – 9

Hills International College Jimboomba, Logan Chung P–12 7–12 7–12 10

John Paul International College Daisy Hill, Logan Chung P–12 7–12 7–12 12

Moreton Bay Boys’ College Manly West, Brisbane Nam sinh P–12 7–12 – 14

Moreton Bay College Manly West, Brisbane Nữ sinh P–12 7–12 – 15

Peace Lutheran College Kamerunga, Far North Queensland Chung P-12 – 7–12 16

Saint Stephen’s College Coomera, Gold Coast Chung P–12 4–12 – 18

Sheldon College Sheldon, Brisbane Chung 1–12 7–12 – 20

St Hilda’s School Southport, Gold Coast Nữ sinh P–12 7–12 6–12 21

St John’s Anglican College Forest Lake, Brisbane Chung P–12 7–12 – 22

St Margaret’s Anglican Girls School Ascot, Brisbane Girls 7–12 5–12 24

St Paul’s School Bald Hills, Greater Brisbane Chung P–12 7–12 – 25

The Rockhampton Grammar School Rockhampton, Central Queensland Chung 1–12 – 6–12 26

Toowoomba Grammar School Toowoomba, Darling Downs Nam sinh 5–12 – 5–12 27

West Moreton Anglican College Karrabin, Greater Brisbane Chung P–12 5–12 – 28
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Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland



Queensland là cánh cổng mở ra những trải nghiệm học 
tập vô tận. Tiểu bang tự hào với 7.000 cây số duyên hải 
và hằng năm có đến 300 ngày nắng ấm. Từ thành phố 
cho đến những thị trấn vùng quê và bãi biển, các du 
học sinh đều được tạo điều kiện để có cảm giác như ở 
nhà với một Queensland năng động nhưng cũng không 
kém phần an toàn và thư giãn.

Tourism & Events Queensland / Paul Ewart 

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland / Matthew Taylor 



Giới thiệu về nhà trường 
Cao đẳng Công giáo Caloundra (CalCC) cung cấp chương 
trình giáo dục Công giáo chất lượng giúp học sinh phát triển 
được các kỹ năng cho cuộc sống và học tập. Sự tập trung tỷ 
mỉ của chúng tôi vào phát triển chương trình học tạo ra các 
môn học Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) 
thực tế và các lợi ích dựa trên kỹ năng dành cho học sinh tại 
địa phương và du học sinh. Việc giảng dạy và học tập được 
nâng cao bằng một chương trình được xây dựng với nhịp độ 
nhanh, cung cấp các trang thiết bị mới cho hoạt động thiết 
kế, thực tại ảo (VR), người máy, công nghệ đa dạng, nhà hàng 
khách sạn, nghệ thuật, âm nhạc và thiết kế chuyên dụng 
chính. 

Tự hào với quy mô nhỏ, CalCC chọn các đối tác là chuyên gia 
để tối đa hóa chất lượng và cơ hội trong âm nhạc, khiêu vũ, 
thể thao, các môn học chính và hoạt động đào tạo nâng cao 
khác. Được bao bọc bởi vẻ đẹp tự nhiên của vùng nội địa và 
các bãi biển của Sunshine Coast, Caloundra có cộng đồng 
ngày càng phát triển, quan tâm tới nhau trong không khí gia 
đình ấm áp, mang tới cuộc sống an toàn và thư thái.

y Chương trình học tập trung vào các yêu cầu kỹ năng thế
giới thực, gồm người máy, kỹ thuật, thiết kế, hóa học, khách
sạn nhà hàng.

y Nhiều môn học có sức cạnh tranh cao gồm có cả thực
hành linh hoạt tại học sở

y Học viện âm nhạc Caloundra, Khiêu vũ theo lễ nghi,
Optiminds, RoboCoast, Bóng đá, Lướt ván, Bóng rổ và Bóng
đá trong nhà

Chúng tôi được đánh giá cao về 
 yĐích thực là của Úc với chỉ số lượng nhỏ du
học sinh
 y Tận tâm và có tính chiến lược trong việc cung
cấp các chương trình học được cá nhân hóa
 yCộng đồng có tính hòa nhập cao và đội nhóm
tuyệt vời

www.calcc.qld.edu.au

Caloundra Christian College Ltd t/a  
Caloundra Christian College CRICOS 01434K

Địa điểm: Sunshine Coast 
7 Gregson Place, Caloundra 4551

Liên kết: Không theo giáo 
phái 

Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 4–12

Giới tính: Học chung Nội trú: Không

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Đã đăng ký CRICOS, lớp Dự bị Tiểu học–12
Học ở nước ngoài (3–12 tháng) 
Tour đi học (< 3 tháng, thị thực du lịch) 
Các chương trình Trực tuyến Linh hoạt và ‘Homestay Trực 
tuyến’ 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Bộ phận riêng về hỗ trợ sống cùng với người dân địa 
phương làm việc 24 giờ mỗi ngày
Hướng dẫn và gia sư về các môn học
Chăm sóc về thời gian ngoài giờ học
Bố trí thực tập trải nghiệm nghề nghiệp chuyên ngành

Caloundra Christian College

LIÊN HỆ
International Program Manager 

+617 5436 6775 
overseas@calcc.qld.edu.au
 www.calcc.qld.edu.au/enrolments/
international-enrolments/
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Địa điểm: Gold Coast 
8 Days Road, Upper Coomera 4209

Liên kết: Anglican Ở tại nhà người 
dân địa phương :  

Lớp 7–12 

Giới tính: Co-educational Nội trú: Không

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS từ 3–12 
Học viện Thể thao
Học viện Âm nhạc
STEAM trong trường Tiểu học và Trung học 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Điều phối viên Home Stay - Đón, tiễn Sân bay 
Nhân viên Liên lạc Quốc tế
Hỗ trợ Tiếng Anh và hỗ trợ học tập liên tục 
Nhân viên Bảo vệ Sinh viên
Chuyên viên tâm lý trường Cao đẳng 
Hỗ trợ về CNTT và laptop của trường Cao đẳng

Chúng tôi được đánh giá cao về
 y Bất cứ điều gì đều có thể
 yGợi cảm hứng xuất sắc trong giảng dạy, học
tập, phục vụ và đức tin
 yCác cơ hội đưa con bạn tiến lên và vượt xa
những gì con từng nghĩ là có thể

Giới thiệu về nhà trường
Cao đẳng Anh Giáo Coomera là trường đào tạo cả nam và nữ sinh 
hàng đầu ở vùng Gold Coast; nơi đây có các cơ sở vật chất đẳng cấp 
thế giới và một cộng đồng thân thiện, tạo điều kiện cho các học sinh 
xuất sắc từ Mẫu giáo và Mầm non cho tới Lớp 12.

y Các cơ hội để thúc đẩy con bạn tiến lên và vươn xa hơn những gì 
mà các con từng nghĩ là có thể, giáo viên và cơ sở vật chất đẳng 
cấp thế giới, sự chăm sóc cá nhân và quan tâm nhằm tạo ra sự tự 
tin và khả năng thích nghi. Chúng tôi biết rằng những điều thực 
sự học hỏi được đến từ sự liên quan chứ không phải là sự lặp lại. 
Đó là lý do tại sao việc học tập tại Cao đẳng Anh Giáo Coomera 
tập trung vào khung làm việc theo yêu cầu thINQ độc nhất. Tư 
duy phát triển: là cộng đồng của người học, các học sinh và giáo 
viên của chúng tôi kết hợp việc sử dụng các thói quen Tư duy Thấy 
được, các khái niệm Thói quen Tư duy và Tư duy Phát triển. Phương
pháp học tập này nâng cao tư duy, khuyến khích sự tò mò và đảm 
bảo trải nghiệm trường học phù hợp, gắn bó và vui vẻ

y Học viện: Học viện Bóng rổ, Bóng đá và Bóng lưới đều nằm quanh 
Trung tâm Thành tích Cao và hỗ trợ các chương trình nhằm cân 
bằng làm việc nhóm, cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới và đào tạo 
đặc biệt để mang tới những vận động viên giỏi nhất. Học viện Âm
nhạc là một trong những chương trình xuất sắc của trường Cao 
đẳng này và bắt đầu với cơ hội để con bạn học một loại nhạc cụ 
ở Lớp 4 và 5. Có nhiều lớp phụ đạo riêng sẵn có cho mọi học sinh, 
các em có thể tham gia nhiều nhóm và ghép lớp, được tiếp cận 
các cơ hội trình diễn trong và bên ngoài truòng và tạo lập kỹ năng 
với loại nhạc cụ đã chọn và người truyền dạy có kinh nghiệm

y Nền giáo dục Cao đẳng Anh Giáo Coomera sẽ mang tới cho con 
bạn các kỹ năng thiết yếu toàn diện để thành công trong tương 
lai học tập và cuộc sống: ăn nói lưu loát, độc lập, năng động, dám
chấp nhận rủi ro có tính toán, trí tưởng tượng, sáng tạo, biết lấy 
thông tin, có đạo đức, tư duy toàn cầu

Coomera Anglican College
www.cac.qld.edu.au

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a  
Coomera Anglican College CRICOS 02423E

LIÊN HỆ
International Liaison Officer/Enrolments Officer 

+617 5585 9916 
enrolments@cac.qld.edu.au
 www.cac.qld.edu.au/enrolments/international-
enrolment
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Địa điểm: Logan 
105-111 Johanna Street, Jimboomba 4280

Liên kết: Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12 

Giới tính: Học chung Nội trú: Lớp 7–12 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS cấp độ Mầm non–12 
Chuẩn bị lên Trung học
Tiếng Anh Cơ Bản
Học và tour golf
Các khóa học có cấp chứng chỉ và học liên thông ở trung học 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Điều phối viên Chương trình Quốc tế 
Các chương trình Homestay và phòng tập thể 
Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp toàn thời gian 
Chuyên gia tư vấn hướng dẫn toàn thời gian 
Nhóm sức khỏe mạnh mẽ và tích cực
Chăm sóc cá nhân qua các điều phối viên của cấp lớp ở 
trường trung học 

Chúng tôi được đánh giá cao về
 yCộng đồng nông thôn nhân ái và an toàn
 yHọc viện Golf Hills nổi tiếng quốc tế
 yCao đẳng Ngôn ngữ Hills sẽ hỗ trợ học Tiếng
Anh

Giới thiệu về nhà trường
Cao đẳng Quốc tế Hills là trường quốc tế độc lập cho cả nam 
và nữ sinh, Mầm non–Lớp 12, mang tới các cơ hội giáo dục 
độc đáo trong môi trường nhân ái, nơi ngôn ngữ, văn hóa và 
các hoạt động được chia sẻ. 

Chúng tôi hân hạnh cung cấp sự chăm sóc riêng cho từng và 
mọi học sinh thuộc gia đình Hills. Chúng tôi là “chốn đi về” cho 
các du học sinh muốn có được nền giáo dục Úc chất lượng 
cao. Các khóa học đã đăng ký CRICOS có thể nhận học sinh từ 
Lớp Mầm non–Lớp 12, và cung cấp sự trợ giúp Tiếng Anh để 
chuẩn bị lên trung học.

y Các liên kết vào Học viện Golf Hills và huấn luyện viên đào
tạo PGA nổi tiếng thế giới, chương trình học liên thông lên
học bổng golf với NCAA và NAIA

y Chương trình Bóng chuyền Xuất sắc đang phát triển với
các cơ sở chuyên dụng và các chương trình học liên thông
NCAA và NAIA.

y Chúng tôi là trung tâm khảo thí TOEFL duy nhất tại
Queensland, cung cấp các cơ hội học lên cao và nâng cao
Tiếng Anh

y Cao đẳng Quốc tế Hills là trung tâm ELICOS đã được NEAS
công nhận, có lớp Dự bị Trung học và các khóa Tiếng Anh
cơ bản

Hills International College
www.hills.qld.edu.au

Hills International College Ltd t/a  
Hills International College CRICOS 03860J

LIÊN HỆ
Head of International Programs 

+617 5546 0667 
 enrolments@hills.qld.edu.au
 www.hills.qld.edu.au/international
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www.jpic.com.au

John Paul International College

Địa điểm: Logan 
John Paul Drive, Daisy Hill 4127

Liên kết: Ecumenical Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12

Giới tính: Học chung Nội trú: Lớp 7–12 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS Cấp độ Dự bị –12 
Các khóa học Dự bị Trung học và Dự bị Tiểu học Quốc tế 
Tour học tập
Trải nghiệm du học, các khóa học Tiếng Anh 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Trung tâm Y tế 
Tư vấn cho học sinh 
Tư vấn nghề nghiệp 
Hỗ trợ ngôn ngữ, học thuật và cá nhân liên tục 
Chương trình định hướng
Đón tại sân bay

Chúng tôi được đánh giá cao về
 yCác khóa học và môn học có đối tượng
 yQuy mô lớp nhỏ, 15 học sinh mỗi lớp trong
Dự bị Trung học
 yChương trình học toàn diện: Chuẩn bị Tiếng
Anh vào Trung học

Giới thiệu về nhà trường
John Paul College được thành lập năm 1982, là một trong 
những trường độc lập lớn nhất của Queensland đào tạo cho 
1800 học sinh từ Mẫu giáo–Lớp 12. Học sở của chúng tôi tọa 
lạc tại ngoại ô phía nam của Brisbane, cách sân bay quốc tế 
Brisbane 40 phút di chuyển. 

Cao đẳng Quốc tế John Paul có Khóa học dự bị Trung học 
và Khóa học Dự bị Tiểu học Quốc tế, cũng như các khóa học 
Tiếng Anh cho du học sinh để tạo điều kiện nhập học vào các 
lớp chính của Cao đẳng John Paul. Trường Cao đẳng này nổi 
danh về chương trình công nghệ.

Cao đẳng John Paul có chương trình Tiểu học và Trung học.

y NEAS Premium xác nhận Khóa học Dự bị Trung học

y Trường Cao đẳng này được coi là có chương trình âm nhạc
toàn diện nhất

y Nhiều chương trình học liên thông lên Đại học và TAFE

John Paul College Ltd t/a  
John Paul International College CRICOS 00500B

LIÊN HỆ
International Admissions Manager 

+617 3826 3474
jpic@jpc.qld.edu.au
 www.jpic.com.au/life-at-jpic
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John Paul International College

Lời khen tặng

Kathy Nguyen
Lớp 12

Mẹ em chọn JPC vì đây nổi danh là trường Cao 
đẳng tư tuyệt vời, nơi tất cả du học sinh được 
chuẩn bị kỹ lưỡng và có nhiều cơ hội tham gia thế 
giới thực, giống như các học sinh Úc.

Em đã được dạy để phát triển nhiều kỹ năng mềm, 
gồm kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, tham gia 
chủ động trong lớp, tư duy phản biện.

Các thành tựu tự hào nhất của em là kết bạn với 
nhiều người và vui vẻ trong khi vẫn đạt được các 
mục tiêu và có các giải thưởng học thuật cũng như 
giải thưởng ngoại khóa. Ký ức tuyệt vời nhất của 
em tại JPC: Trại và Ngày Hôi Chính thức Lớp 12.

Em thích được tham gia các hoạt động phục vụ 
cộng đồng nơi em được trao cơ hội quan sát 
những điều đang xảy ra quanh mình trong cộng 
đồng địa phương.
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Moreton Bay Boys’ College

LIÊN HỆ
International 

+617 3906 9444
international@mbbc.qld.edu.au
www.mbbc.qld.edu.au/international

Giới thiệu về nhà trường
Cao đẳng Nam sinh Moreton Bay (MBBC) là cao đẳng đương 
đại, độc lập, Mầm non–Lớp 12 cho nam sinh. MBBC liên tục 
được xếp hạng là một trong những trường có kết quả hàng 
đầu của Queensland và có môi trường ươm mầm tốt, các giá 
trị Công giáo và chương trình học tập Tú tài Quốc tế khuyến 
khích sinh viên tư duy phản biện, thử thách và đặt câu hỏi.

Đi kèm với chương trình ngoại khóa mở rộng, con bạn có thể 
tham gia các môn nghệ thuật thị giác và biểu diễn, các hoạt 
động văn hóa, và nhiều môn thể thao gồm thể thao mạo 
hiểm và chương trình ngoài trời. 

Khám phá MBBC ngay hôm nay.

y Học cấp tốc được chuyên biệt hóa và cá nhân hóa

y Hệ thống chăm sóc mục vụ xuất sắc với những người
chăm sóc giữa các năm

y Các chương trình ngoại khóa bổ sung tích hợp về thể thao,
âm nhạc, văn hóa và cộng đồng với Cao đẳng Nam sinh
Moreton Bay

Chúng tôi được đánh giá cao về
 y Sự xuất sắc về học thuật, trường liên tục được
xếp hạng cao
 yCác chương trình ngoại khóa nổi bật với các
nhà vô địch quốc gia
 yCác cơ sở vật chất rộng rãi ở các khu vực thiên
nhiên lân cận

Địa điểm: Brisbane 
302 Manly Road, Manly West 4179 

Liên kết: Uniting Church Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12

Giới tính: Boys Nội trú: Không 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS Mầm non–12
Chương trình các Lớp Tiểu học Tú tài Quốc tế (IB PYP) Mầm 
non–Lớp 6
Dự bị Trung học
Tour Học tập và Du học - các chương trình nhóm và cá nhân
Các chương trình trực tuyến - Dự bị Trung học và tour học 
tập

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Dịch vụ đón tại sân bay
Nhân viên Homestay và Phúc lợi
Chuyên gia tư vấn Trường học
Hỗ trợ 24 giờ qua điện thoại và ứng dụng
Người hướng dẫn trong lớp và sau giờ học trên lớpMoreton Bay Boys’ College Limited t/a 

Moreton Bay Boys’ College CRICOS 03772J

14  |  Independent Schools Queensland  |  HỌC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TƯ THỤC Ở QUEENSLAND

www.mbbc.qld.edu.au


www.mbc.qld.edu.au

Moreton Bay College

LIÊN HỆ
International 

+617 3390 8555
international@mbc.qld.edu.au
www.mbc.qld.edu.au/international

Địa điểm: Brisbane
302 Manly Road, Manly West 4179 

Liên kết: Uniting Church Ở tại nhà người 
dân địa phương: 

Lớp 7–12

Giới tính: Boys Nội trú: Không

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS Mầm non–12
Chương trình các Lớp Tiểu học Tú tài Quốc tế (IB PYP) Mầm 
non–Lớp 6
Dự bị Trung học
Tour Học tập và Du học - các chương trình nhóm và cá nhân
Các chương trình trực tuyến - Dự bị Trung học và tour học 
tập

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Dịch vụ đón tại sân bay
Nhân viên Homestay và Phúc lợi
Chuyên gia tư vấn Trường học
Hỗ trợ 24 giờ qua điện thoại và ứng dụng
Người hướng dẫn trong lớp và sau giờ học trên lớp

Chúng tôi được đánh giá cao về
 y Sự xuất sắc về học thuật xuyên suốt 120 năm
lịch sử của chúng tôi
yCác chương trình ngoại khóa nổi bật với các huy

chương vàng Olympic và các nghệ sỹ nổi tiếng
 yCác chương trình chăm sóc và hỗ trợ, người
đạt giải cao nhất của Úc

Moreton Bay College t/a 
Moreton Bay College CRICOS 03771K

Giới thiệu về nhà trường
Cao đẳng Moreton Bay (MBC) là cao đẳng Mầm non–Lớp 12 
dành cho nữ. Chúng tôi khuyến khích các em nữ phát huy tốt 
nhất khả năng. Được liên tục xếp hạng là một trong những 
trường hàng đầu về kết quả học tập, MBC giúp mọi em gái 
phát triển các thế mạnh riêng và tự tin đóng góp sự độc đáo 
của bản thân cho thế giới.

Chúng tôi có triết lý mạnh mẽ về giáo dục toàn diện con 
người – cơ thể, tư duy, trái tim và tinh thần. Sự xuất sắc về 
học thuật được củng cố bởi chương trình mục vụ tận tụy và 
phong phú. Chúng tôi có chương trình ngoại khóa mạnh mẽ 
và sôi động gồm nghệ thuật thị giác và biểu diễn, các hoạt 
động văn hóa và nhiều môn thể thao.

Hãy khám phá MBC ngay.

y Học cấp tốc được chuyên biệt hóa và cá nhân hóa

y Chương trình chăm sóc mục vụ xuất sắc với những người
chăm sóc giữa các năm

y Các chương trình ngoại khóa bổ sung tích hợp về thể thao,
âm nhạc, văn hóa và cộng đồng với Cao đẳng Moreton Bay

Địa điểm: Brisbane 
450 Wondall Road, Manly West 4179 

Liên kết: Uniting Church Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12

Giới tính: Girls Nội trú: Không 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS Mầm non–12 
Chương trình các Lớp Tiểu học Tú tài Quốc tế (IB PYP) Mầm 
non – Lớp 6 
Dự bị Trung học
Tour Học tập và Du học - các chương trình nhóm và cá nhân 
Các chương trình trực tuyến - Dự bị Trung học và tour học tập 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Dịch vụ đón tại sân bay 
Nhân viên Homestay và Phúc lợi 
Chuyên gia tư vấn Trường học 
Hỗ trợ 24 giờ qua điện thoại và ứng dụng 
Người hướng dẫn trong lớp và sau giờ học trên lớp 
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Địa điểm: Cairns 
50-60 Cowley Street, Kamerunga 4870

Liên kết: Lutheran Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Không 

Giới tính: Học chung Nội trú: Lớp 7–12 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS Lớp Mầm non–12 
Học Trường Tiểu học: Mầm non–Lớp 6 
Học Trường THCS: Lớp 7– Lớp 10 
Học Trường THPT: Lớp 11–Lớp 12 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Đón/tiễn sân bay 
Các gói văn phòng phẩm nội trú 
Bảo hiểm Y tế Du học sinh (OSHC)
Nhân viên Phúc lợi Sinh viên và Nhân viên Hướng dẫn Chăm sóc 

Chúng tôi được đánh giá cao về
 yĐa văn hóa, môi trường ươm mầm và hỗ trợ
 yMột trong những trường có kết quả học tập
tốt nhất tại Cairns
 y Trường nội trú cho cả nam và nữ sinh

Giới thiệu về nhà trường
Cao đẳng Peace Lutheran là trường nội trú học cả ngày cho 
cả nam và nữ từ Mẫu giáo–Lớp 12 tại Cairns.

Môi trường trường học nhỏ với khoảng 650 học sinh giúp 
thiết lập các mối quan hệ nhiều ý nghĩa giữa học sinh và giáo 
viên.

Các học sinh đến từ nhiều nguồn gốc và nền văn hóa đa 
dạng. Chúng tôi nổi tiếng về sự toàn diện, nơi mọi học sinh 
được nhớ tên và hỗ trợ để trở thành phiên bản tốt nhất có 
thể được của chính các em.

Có cơ hội tham gia nhiều môn thể thao khác nhau, chơi một 
loại nhạc cụ, gia nhập Ban nhạc Hòa tấu, tham gia các cuộc 
thi diễn thuyết trước công chúng và có được trải nghiệm dịch 
vụ cộng đồng và hòa nhập văn hóa.

y Hệ thống chăm sóc mục vụ và sức khỏe riêng nhằm hỗ trợ
học sinh cả về học tập, xã hội và tình cảm

y Chương trình ngoại khóa gồm cắm trại, câu lạc bộ và các
hoạt động, âm nhạc và biểu diễn, thể thao và sự khỏe
khoắn

y Nhân viên Hướng dẫn Nghề nghiệp Riêng sẽ hỗ trợ học
sinh với các chương trình học liên thông lên đại học và
nghề nghiệp

Peace Lutheran College
www.plc.qld.edu.au

A College of the Lutheran Church of Australia Queensland District t/a  
Peace Lutheran College CRICOS 01260E

LIÊN HỆ
Director of Marketing and Enrolments 

+617 4039 9000
 enrolments@plc.qld.edu.au
 www.plc.qld.edu.au/enrolments/
international-enrolment
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Tourism & Events Queensland
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www.saintstephenscollege.net.au

Địa điểm: Gold Coast 
31 Reserve Road, Coomera 4209

Liên kết: Liên giáo phái Ở tại nhà người  
dân địa phương: 

Lớp 6–12

Giới tính: Học chung Nội trú: Không

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Đã đăng ký CRICOS, lớp Dự bị Tiểu học–12
Các chương trình tiếng Anh chuyên sâu tích hợp với 
chương trình chính mạch tại trường
Du học ngắn hạn theo nhóm/cá nhân (<3 tháng, visa  
du lịch)
Các chương trình du học (3–12 tháng, visa du học)
CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Hướng dẫn học tại trường và ở nhà 
Hướng dẫn học tập kết hợp, trực tiếp và trực tuyến 
Trung tâm Quốc tế với nhóm hỗ trợ sinh viên riêng 
Chương trình chuyên gia tư vấn học tập 
Chuyên gia tư vấn Cao đẳng 
Điều dưỡng Trường học 

Giới thiệu về nhà trường 
Tọa lạc tại một học sở nổi bật ở miền bắc Gold Coast, Cao 
đẳng Saint Stephen’s là một trường Công giáo cho cả nam và 
nữ từ Mầm non–Lớp 12, nổi tiếng dẫn đầu về giáo dục tập 
trung vào tương lai. Dựa trên nền tảng các giá trị của Công 
giáo và bao gồm tất cả mọi người, Cao đẳng Saint Stephen’s 
đảm bảo mỗi học sinh đều được tôn trọng, lắng nghe và phát 
triển sự liêm chính và trách nhiệm để phục vụ những người 
khác. Chúng tôi gọi đây là cảm giác tự hào.

Nổi danh về sự xuất sắc trong giảng dạy, nhóm Cao đẳng 
Saint Stephen’s được tiếp thêm sức mạnh bằng tầm nhìn 
thúc đẩy giáo dục tiến lên; nên mỗi sinh viên đều được thử 
thách và khơi niềm cảm hứng để kiên định và tạo ra tương lai 
của chính các em.

y Kết quả học tập ấn tượng và nhân viên đạt nhiều giải
thưởng

y Học liên thông lên đại học

y Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc toàn diện giữ vị trí thành
công trong thế giới kết nối số

Chúng tôi được đánh giá cao về 
 yMột trong những trường sáng tạo nhất của Úc
 yCông nghệ tiên tiến, không gian học tập
tương tác kỹ thuật số
 y Tiếng Anh tăng cường và hỗ trợ EOL được
Tích hợp cùng các chương trình chính

Saint Stephen’s College

Saint Stephen’s College Ltd t/a  
Saint Stephen’s College CRICOS 01938G

LIÊN HỆ
Sam Holmes – Executive Director of International Education 

+617 5573 8661
international@ssc.qld.edu.au
 www.saintstephenscollege.net.au/ 
international-students
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Lời khen tặng

Saint Stephen’s College

Jinny Le
Lớp 8–12

Lần đầu tiên đến Trường Saint Stephen 
College (SSC) vào năm 2011, em đã yêu nó 
ngay. Môi trường học tập, những học sinh 
giỏi giang và quan trọng nhất là em có thể 
tạo sự khác biệt. 

Em đã may mắn được học tập cùng một 
nhóm học sinh tuyệt vời. Chúng em hỗ trợ 
lẫn nhau trên con đường học tập và điều đó 
khiến cho việc đi du học ở nước ngoài dễ 
dàng hơn nhiều. 

Thật là tuyệt vời khi trở thành một thành 
viên của một ngôi trường giàu truyền thống. 
Em không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở 

SSC. Em luôn được chào đón với cánh tay 
rộng mở và những người bạn suốt đời.

SSC đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi, thúc 
đẩy em phấn đấu tốt hơn, cả về học tập và 
văn hoá. Được như ngày hôm nay, em vô 
cùng cảm ơn các thầy cô ở SSC! Em được họ 
truyền cảm hứng để trở thành một người 
tốt hơn. 

SSC là nơi của những người tốt bụng, nhân 
ái và truyền cảm hứng cho những người 
khác. Một trải nghiệm không thể nào quên. 

Saint Stephen’s College là gia đình thứ hai 
của em và sẽ luôn là như thế!
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Địa điểm: Brisbane 
43-77 Taylor Road, Sheldon 4157

Liên kết: Non-
denominational

Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12

Giới tính: Học chung Nội trú: Không 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS từ 1–12 
Chương trình Du học: ngắn hạn và dài hạn (3–12 tháng) 
Tour học tập được thiết kế riêng (1–8 tuần tại học sở) 
Tour học tập trực tuyến 
KẾT NỐI các lớp học Tiếng Anh của bố mẹ 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Đón tại sân bay 
Điều phối viên Homestay 
Điều dưỡng Trường học 
Cha tuyên úy Trường học 
Chương trình Chăm sóc Mục vụ 
Điều phối viên Du học sinh 

Chúng tôi được đánh giá cao về
 yHọc sở bán nông thôn rộng 56 mẫu
 y Tập trung vào giáo dục toàn diện trẻ em
 y Triết lý về tình yêu, nụ cười và học tập

Giới thiệu về nhà trường
Cao đẳng Sheldon là trường cho cả nam và nữ, độc lập, 
không theo giáo phái nào, có các giá trị nguyên tắc và đạo 
đức vững chắc, là một phần đặc trưng của trường chúng tôi. 
Việc học tập tại Cao đẳng có thể giúp tiếp cận các cơ hội 
giáo dục xuất sắc trong môi trường học tập được hỗ trợ. Học 
sở Cao đẳng rộng 56 mẫu trong khu vực bán nông thôn tại 
Sheldon, cách Khu trung tâm Brisbane 30 phút di chuyển.

Trường được thành lập năm 1997 và cam kết mang tới nền 
giáo dục chất lượng cao cho mọi học sinh trong môi trường an 
toàn, an ninh, học tập được đặc trưng bởi các tiêu chuẩn cao 
cho cả nhân viên và học sinh trong các lĩnh vực ăn mặc và chải 
chuốt, hành vi và học bổng cá nhân và thói quen làm việc.

Trường đặc biệt còn có chương trình Ngoại khóa toàn diện, 
sáng tạo và Chương trình Nghệ thuật Ngoại khóa, phục vụ 
học sinh từ lớp Mầm non tới Lớp 12 ở tất cả các phương diện 
của Giáo dục Nghệ thuật.

Học viên được trang bị kiến thức phản biện và các kỹ năng 
cần thiết để tham gia có trách nhiệm và thành công trong 
thế giới tương lai, đồng thời thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau 
và ghi nhận giá trị cá nhân của từng người.

y 98% Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Sheldon nộp đơn cho
QTAC đã được chấp nhận vào đại học. Ngoài ra, 95% học
sinh tốt nghiệp năm 2021 nhận được thư mời học đại học
từ sớm. 5% số học sinh tốt nghiệp Cao đẳng Sheldon đạt
được điểm ATAR trên 99.00, hơn gấp đôi so với mức trung
bình của Bang là 2,39%

y Hơn 100 chương trình ngoại khóa dành cho học sinh

y Chương trình thiên khiếu và tài năng, hỗ trợ EAL/D và
chương trình Thể thao Nâng cao

Sheldon College
www.sheldoncollege.com

Sheldon College Ltd t/a  
Sheldon College CRICOS 02177C

LIÊN HỆ
International Education Program Manager 

+617 3206 5528
 international@sheldoncollege.com
www.sheldoncollege.com/international
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Chúng tôi được đánh giá cao về
 yDẫn đầu về giáo dục hoàn toàn dành cho nữ
 yNội trú bên bãi biển
 y Phát triển toàn diện con người

Giới thiệu về nhà trường
Trường nội trú, dạy cả ngày, độc lập, Anh Giáo từ Lớp Mầm 
non tới Lớp 12, Trường St Hilda’s mong muốn tạo môi trường 
học tập ươm mầm và gắn kết, giúp gợi cảm hứng cho các 
thiếu nữ và trang bị cho các em giá trị, kiến thức, kỹ năng và 
sự tự tin mà các em sẽ cần để phát huy được toàn bộ tiềm 
năng và để phục vụ, định hình và thay đổi thế giới.

Học sở rộng 14 hecta nằm ở vùng Gold Coast tuyệt đẹp của 
Queensland, có các không gian được thiết kế để học tập, đào 
tạo, cộng đồng và sáng tạo tối ưu.

y QCE - Chứng chỉ Giáo dục Queensland

y Chương trình Athena - Phát triển nhằm hỗ trợ các vận
động viên tinh hoa cân bằng giữa học thuật và các hoạt
động ngoại khóa

y Cung cấp hơn 100 hoạt động ngoại khóa

Địa điểm: Gold Coast 
52 High Street, Southport 4215

Liên kết: Anglican Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12

Giới tính: Girls Nội trú: Lớp 7–12 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS Mầm non–12 
Chương trình Trao đổi Văn hóa Học sinh
Chương trình Athena 
Chương trình Công tước xứ Edinburgh 
Các cơ hội học bổng, trợ cấp và trải nghiệm 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Chương trình cuối tuần nội trú mở rộng 
Chương trình chăm sóc mục vụ 
Hỗ trợ EAL 
Nhân viên dành riêng cho học sinh 
Nhân viên nội trú chăm sóc và dành riêng 
Các tùy chọn Homestay hiện có 
Chuyên gia tư vấn Trường học và chuyên viên tâm lý 

St Hilda’s School
www.sthildas.qld.edu.au

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a  
St Hilda’s School CRICOS 00510M

LIÊN HỆ
Registrar 

+617 5577 7232 
 enrolments@sthildas.qld.edu.au
 www.sthildas.qld.edu.au/admissions/
international-student
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Địa điểm: Brisbane 
55 College Avenue, Forest Lake 4078

Liên kết: Anglican Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12 

Giới tính: Học chung Nội trú: Không 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS Mầm non–12
Chương trình Dự bị Trung học cấp chứng chỉ NEAS
Các chương trình Tour Học tập
SOAR – chương trình học cấp tốc và nâng cao Lớp 7–10 đối với 
các môn Toán, Tiếng Anh và Khoa học mở rộng
Chuyên gia hướng dẫn học nhạc cho học sinh ở trường THCS 
và THPT

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Hiệu trưởng Cao đẳng Quốc tế St John’s
Chương trình Hỗ trợ Ngôn ngữ EAL
Điều phối viên Chỗ ở Sinh viên
Phó hiệu trưởng - Chăm sóc Mục vụ và Giáo trình 
Cha tuyên úy Cao đẳng
Chuyên viên tâm lý Cao đẳng 

Chúng tôi được đánh giá cao về
 y Phát triển sự tò mò về trí tuệ
 yNuôi dưỡng sự sáng tạo
 y Khơi dậy theo đuổi sự xuất sắc

Giới thiệu về nhà trường
Cao đẳng Anh Giáo St John’s rất tự hào vì sự xuất sắc học 
thuật mà học sinh nhận được và được xếp hạng 27 trong 
300 trường tại Queensland. Trong năm 2020, hai học sinh đã 
đạt được điểm ATAR 99.8 và 99.7 và 27% học sinh Lớp 12 đạt 
ATAR trên 95. Các giáo viên có kinh nghiệm đào tạo du học 
sinh với nền tảng ESL mở rộng.

Học dự bị trung học tại trường cho phép học sinh vào trường 
chúng tôi mà không cần kết quả AEAS hoặc IELTS và chương 
trình này mang tới cơ hội cho học sinh học Toán và Khoa học 
đồng thời hoàn thành Chương trình Dự bị Trung học.

Để khuyến khích du học sinh tham gia, toàn bộ các hoạt 
động ngoại khóa đều được miễn phí.

y Các chương trình của chúng tôi cung cấp cho du học sinh
cơ hội học các Khóa Dự bị Trung học trước khi bắt đầu học
tại trường. Sự kết hợp các phương pháp và kỹ thuật giảng
dạy môn chính và ESL cho phép học sinh trải nghiệm môi
trường học tập tự quản tiến độ.

y Cao đẳng Anh Giáo St John’s có nhiều môn thể thao mà
học sinh từ 10–18 tuổi có thể đại diện cho trường tại các
cấp độ quận, khu vực và bang. Hiện chúng tôi có các môn
thể thao sau đây: AFL, điền kinh, bóng rổ, bóng gậy, chạy
việt dã, bóng đá, khúc côn cầu, bóng lưới, bóng bầu dục
liên đoàn, bơi lội, quần vợt, bóng bầu dục chạm và bóng
chuyền, bóng nước

y Trung tâm Thiết kế Tổ chức STEM St John’s là một không
gian giáo dục đạt giải EduTech Châu Á táo bạo, linh hoạt,
kêt hợp  công nghệ để thúc đẩy sự hợp tác, học hỏi và phát
triển cá nhân giữa các học sinh

St John’s Anglican College
www.stjohnsanglicancollege.com.au

FSAC Ltd t/a  
St John’s Anglican College and St John’s International College CRICOS 01406C

LIÊN HỆ
Head of International College 

+61 410 680 019 
info@sjic.qld.edu.au
 www. stjohnsanglicancollege.com.au/
international-college/
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Xing-Ru Jin
Lớp 7–12

Trong trải nghiệm của em tại cao đẳng Anh Giáo St 
John’s, em thật may mắn được gặp một cộng đồng 
quan tâm với nền giáo dục chất lượng cao.

Vì em vào trường Cao đẳng này lúc Lớp 7 nên em 
từng sợ bày tỏ quan điểm vì Tiếng Anh là ngôn ngữ 
thứ hai của em. Tuy nhiên, rốt cuộc em đã bước ra 
khỏi sự lo âu nhờ sự khuyến khích của giáo viên 
để tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ sung, 
gồm các môn thể thao TAS và Ban nhạc hòa tấu 
Wind. Những cơ hội này khiến em cảm thấy tự tin 
hơn khi nói Tiếng Anh và cho em một nơi gặp gỡ 
những người có tư duy tương tự.

Ruisi Liu
Lớp 10–12

Là một du học sinh, em thực sự yêu thích hành 
trình của mình trong cộng đồng này. Em đã tới đây 
với sự lo lắng về tương lai bất định ở một đất nước 
xa lạ nhưng bầu không khí tại đây nhanh chóng 
khiến em tự tin để học tập bằng ngôn ngữ thứ hai 
và gắn kết với các thành viên trong cộng đồng.

Trong thời gian xảy ra đại dịch, nhà trường đã hỗ 
trợ du học sinh để bảo đảm an sinh và tiếp tục học 
tập. Trường cam kết tạo ra môi trường chào đón 
cho học sinh có nguồn gốc đa dạng và khuyến 
khích chúng em tạo sự kết nối, kết bạn, tương tác 
hàng ngày trong lớp, bàn thảo các vấn đề và tham 
gia các hoạt động nhóm.

St John’s Anglican College

Tiếng Trung Người Đài Loan

Lời khen tặng
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Chúng tôi được đánh giá cao về
 y Phúc lợi học sinh với điều phối viên chăm sóc
mục vụ quốc tế riêng
 y Trường nội trú nữ toàn thời gian duy nhất của
Brisbane
 yCác chương trình học thuật và ngoại khóa đặc
biệt nổi bật

Giới thiệu về nhà trường
St Margaret’s là một trường nội trú, độc lập, dạy học cả ngày 
cho các học sinh gái từ trước lớp Mầm non tới Lớp 12 và học 
sinh nam trong Trước và Mầm non. Nội trú dành cho Lớp 
5–12. Tọa lạc tại một vùng đất được bao bọc an toàn, nhiều lá 
cây che phủ ở vùng nội thành phía bắc của Brisbane, trường 
chỉ cách các sân bay quốc nội và quốc tế và khu Trung tâm 
Thương mại Brisbane một quãng ngắn.

St Margaret’s cung cấp chương trình du học sinh được thiết 
lập tốt với nhóm quốc tế riêng. Các giảng viên chuyên môn 
cao cam kết chăm sóc việc học tập và sức khỏe của học sinh. 
Chúng tôi chào đón các học sinh nội trú từ khắp Úc và nước 
ngoài, sự đa dạng giàu văn hóa được coi là một trong những 
thế mạnh của trường.

y Chương trình Cất cánh dành cho các nghệ sỹ biểu diễn và
vận động viên xuất sắc, cũng như các học sinh có thành
tích học tập cao

y Các môn học tự chọn STEM ở Lớp 9 và 10

y Chương trình ngoại khóa bổ sung mở rộng trong các môn
thể thao, âm nhạc, câu lạc bộ và sinh hoạt

St Margaret’s School Council Ltd t/a  
St Margaret’s Anglican Girls School CRICOS 00511K

www.stmargarets.qld.edu.au 

St Margaret’s Anglican Girls School

Địa điểm: Brisbane 
11 Petrie Street, Ascot 4007

Liên kết: Anglican Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12

Giới tính: Girls Nội trú: Lớp 5–12

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS từ 1–12 
Chương trình Trao đổi Toàn cầu Lớp 10 
Chương trình Trải nghiệm Học tập Ngắn hạn (6 tuần, một 
kỳ, một học kỳ và một năm) 
Tiếng Anh là sự hỗ trợ Ngôn ngữ Bổ sung ở trung học 
Các chương trình học liên thông đại học và dạy nghề 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Nhóm quốc tế riêng đảm nhận ghi danh, phúc lợi học sinh 
và tuân thủ 
Các cơ sở vật chất nội trú toàn thời gian cũng như homestay 
sẵn có 
Mối quan hệ xuất sắc với đại lý du học 
Dịch vụ đón tại sân bay 
Phòng ăn phục vụ các yêu cầu ăn kiêng như văn hóa, tín 
ngưỡng ... 
Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế đặc biệt 

LIÊN HỆ
Head of Admissions

+617 3862 0777 
admissions@stmargarets.qld.edu.au
 www.stmargarets.qld.edu.au
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www.stpauls.qld.edu.au

St Paul’s School

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a  
St Paul’s School CRICOS 00515F

Giới thiệu về nhà trường
Trường St Paul’s là trường dành cho cả nam và nữ từ Trước 
Mầm non–Lớp 12. Chúng tôi cung cấp Chương trình Dự bị 
Trung học, hỗ trợ liên tục Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ Hai 
(ESL) và Chương trình Homestay được tổ chức tốt, chu đáo. 
Với nhân viên có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, St 
Paul’s nổi danh về chăm sóc chất lượng cao và sự tiến bộ về 
học thuật

Sự trợ giúp du học sinh của chúng tôi giúp nhiều sinh viên 
quốc tế tốt nghiệp được vào học tại một số trường đại học 
hàng đầu của Úc. Các sinh viên quốc tế tốt nghiệp gồm các 
ngành dược sỹ, chuyên gia CNTT, luật sư, chuyên viên vật lý trị 
liệu, nghệ sỹ đồ họa, nhạc sỹ, doanh nhân và kế toán.

Chúng tôi đảm bảo học sinh được ôn luyện tốt và có được 
sự thành thạo về Tiếng Anh, có được các kỹ năng học tập và 
tương tác cần thiết cho việc thiết lập nền giáo dục Úc chính .

y Tôn chỉ ‘Trung thực, Cộng đồng & Học hỏi’ của chúng tôi
được áp dụng trong các chương trình của nhà trường

y Giáo viên được đào tạo ở bậc cao và liên tục được bồi
dưỡng chuyên môn

y Sự thành công đã được chứng minh với du học sinh trong
hơn 20 năm

Chúng tôi được đánh giá cao về
 yChương trình Dự bị Trung học được thiết kế
cẩn trọng
 yChương trình Homestay do trường học chủ trì
với thành viên là nhân viên toàn thời gian tại
học sở
 yCộng đồng chào đón và tương tác liên tục với
học sinh Úc

Địa điểm: Greater Brisbane 
34 Strathpine Road, Bald Hills 4036

Liên kết: Anglican Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp 7–12

Giới tính: Học chung Nội trú: Không

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS Mầm non–12
Chương trình Dự bị Trung học
Các chương trình kỳ nghỉ
Tour học tập
Chăm sóc mục vụ và các dịch vụ tư vấn tận tâm

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Văn phòng quốc tế sinh động và tận tụy
Điều phối viên Homestay toàn thời gian tại chỗ
Giao thiệp thoải mái với đại lý và phụ huynh

LIÊN HỆ
 Registrar (International) 

+617 3261 0122
registrar@stpauls.qld.edu.au
 www.stpauls.qld.edu.au/international-school
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Chúng tôi được đánh giá cao về
 y Trường nội trú lớn nhất Queensland
 yMôi trường học tập và sinh sống chào đón, hỗ
trợ và an toàn
 y Kết quả học tập xuất sắc và các chương trình
giáo dục dạy nghề

Giới thiệu về nhà trường
Tọa lạc tại thành phố Rockhampton xinh đẹp, Trường Chuyên 
Rockhampton (RGS) mang tới môi trường xuất sắc và an toàn 
cho các bé trai và gái sống, học tập và phát triển.

Được thành lập vào năm 1881, Trường tự hào vì đã đạt được 
các thành tựu học thuật nổi bật, đồng thời cung cấp cho học 
sinh các cơ hội mở rộng để phát triển sự tự tin, cá tính và kỹ 
năng lãnh đạo.

Việc nội trú tại RGS đảm bảo các học sinh được hòa nhập 
trọn vẹn trong môi trường học tập tại Úc, đồng thời việc sống 
trong học sở mang tới một nơi có cấu trúc, mang tính hỗ trợ 
giúp định hình tình bạn và phát triển tính độc lập. Nhân viên 
giám sát và Trung tâm Y tế trực tại chỗ 24 giờ của Trường đảm 
bảo học sinh luôn được hỗ trợ.

y Trường Chuyên không theo giáo phái, dành cho cả nam và
nữ với Học viện Tiếng Anh ngay bên trong trường

y Cơ sở vật chất ngoại khóa đẳng cấp thế giới gồm học viện
khiêu vũ và các cơ hội âm nhạc và biểu diễn được mở rộng

y Tốt nghiệp các chương trình học liên thông sẽ vào học các
trường đại học hàng đầu của Úc

Địa điểm: Rockhampton 
Archer Street, Rockhampton 4700

Liên kết: Non-
denominational

Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Không

Giới tính: Học chung Nội trú: Lớp 6–12

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS từ 1–12
Chương trình Dự bị Trung học
Du học (học kỳ, kỳ nhập học hoặc các tùy chọn theo năm)
Tour học tập (trực tiếp và thực tại ảo)
Tiếng Anh (các tùy chọn học tập linh hoạt trực tiếp và trực 
tuyến)

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Đón tại sân bay và tiếp nhận từ Sân bay Brisbane
Nhân viên tháp tùng học sinh bất kỳ khi nào phải đi xa
Nhân viên hỗ trợ du học sinh
Trung tâm Y tế tại chỗ và các chuyên gia tư vấn
Hướng dẫn học kèm, hỗ trợ mở rộng và học tập
Chương trình chăm sóc mục vụ
Chương trình và hỗ trợ ‘bạn bè’ học sinh 

www.rgs.qld.edu.au

Board of Trustees of The Rockhampton Grammar School t/a  
The Rockhampton Grammar School CRICOS 00507F

The Rockhampton Grammar School

LIÊN HỆ
The Registrar 

+617 4936 0600
registrar@rgs.qld.edu.au
 www.rgs.qld.edu.au/international-students
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Địa điểm: Darling Downs 
24 Margaret Street, Toowoomba 4350

Liên kết: No Affiliated Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Không 

Giới tính: Boys Nội trú: Lớp 5–12

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS từ 5–12
Các cơ hội mở rộng học thuật
Thực hiện các tour nghệ thuật
Tour thể thao
Tour lịch sử

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Đón và tiễn sân bay
Chuyên gia tư vấn Trường học
Trợ giúp thu xếp homestay ngày nghỉ

Chúng tôi được đánh giá cao về
 yĐào tạo cho nam sinh và phát triển đức tính
tốt cho cuộc sống
 yNam sinh học cách trở nên độc lập, cân bằng
tốt và kiên cường
 yCung cấp nền giáo dục toàn diện, chăm sóc
mục vụ mạnh mẽ, các cơ hội hoạt động ngoại
khóa phi học thuật mở rộng

Giới thiệu về nhà trường
Trường Chuyên Toowoomba (TGS) là trường nội trú toàn 
nam, dạy học cả ngày từ Mầm non–Lớp 12, được thành lập 
năm 1875 tại Toowoomba, một thành phố lớn trong vùng, 
cách Brisbane 1,5 giờ di chuyển. Chúng tôi là trường GPS với 
khoảng 1200 học sinh, gồm 300 nội trú và là trường nội trú 
nam lớn nhất tại Queensland.

Chúng tôi không chỉ nhắm tới giáo dục mà còn giúp các nam 
sinh phát triển đức tính tốt cho cuộc sống. Những nam thanh 
niên tốt nghiệp TGS có các kỹ năng sẽ độc lập, thành công và 
cân bằng tốt, có khả năng vượt lên thử thách của cuộc sống. 
Chúng tôi có nhiều chương trình thể thao và ngoại khóa 
và có các môn học dạy nghề mở rộng và chương trình liên 
thông để đảm bảo sự đa dạng cho học sinh.

y Cung cấp chương trình học gợi cảm hứng và rộng rãi cho
tất cả nam sinh được giảng dạy bởi những nhà giáo dục
xuất sắc là chuyên gia trong lĩnh vực của họ

y Chúng tôi mang tới những chương trình học liên thông về
học thuật, dạy nghề, thể thao và văn hóa thông qua các
liên hệ tại địa phương, quốc gia và quốc tế nhằm mang tới
cho học sinh từng cơ hội khám phá đam mê và thành công
trong cuộc sống

y Chúng tôi cung cấp chương trình học giàu kiến thức khi
sử dụng công nghệ và phương pháp giáo dục sáng tạo để
chuyển đổi thành kết quả học tập

Toowoomba Grammar School
www.twgs.qld.edu.au

The Board of Trustees of the Toowoomba Grammar School t/a  
Toowoomba Grammar School CRICOS 00525D

LIÊN HỆ
Enrolments Officer 

+617 4687 2517
 enrol@twgs.qld.edu.au
www.twgs.qld.edu.au
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www.wmac.com.au

West Moreton Anglican College

Chúng tôi được đánh giá cao về
 yAn toàn: Học sở tự nhiên lớn
 yHỗ trợ cho sinh viên: Học thuật, y tế và xã hội
 yNhiều sự lựa chọn các môn học và hoạt động
ngoại khóa đặc biệt

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a  
West Moreton Anglican College CRICOS 01329M

Giới thiệu về nhà trường
WestMAC là trường dành cho cả nam và nữ từ Mầm non–Lớp 
12, có Trung tâm Tiếng Anh tại học sở. Chương trình quốc tế 
đã hoạt động hơn 20 năm với nhân viên riêng và rất tận tụy. 
Học sinh được hỗ trợ về mặt học thuật, văn hóa và cảm xúc. 
Trường vận hành Chương trình Homestay chất lượng cao, với 
các gia đình được đào tạo để chăm sóc học viên đến từ nhiều 
nền văn hóa.

Hiện có rất nhiều môn học và chương trình ngoại khóa đặc 
biệt, còn học sở là sự kết hợp của thiên nhiên và các cơ sở vật 
chất hiện đại. Một số chương trình đặc biệt gồm: khoa học 
nông nghiệp, các môn học nghề và chương trình vận động 
viên tinh hoa. Chúng tôi mời bạn đến thăm chúng tôi hoặc 
trực tuyến hoặc tận mặt.

y Nhiều môn học bao gồm: STEM, tâm lý học, khoa học nông
nghiệp và chương trình vận động viên tinh hoa

y Sự hỗ trợ về mặt học thuật là miễn phí trong thời gian nghỉ
trưa và sau giờ lên lớp

y Thể thao ngoại khóa đặc biệt, âm nhạc và các hoạt động
câu lạc bộ mang tới cơ hội kết bạn và trải nghiệm một số
điều khác biệt

Địa điểm: Greater Brisbane 
Keswick Road, Karrabin 4306

Liên kết: Anglican Ở tại nhà người 
dân địa phương:  

Lớp–12

Giới tính: Học chung Nội trú: Không

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG
Lớp đăng ký CRICOS từ Mầm non–Lớp 12 và Dự bị Trung học 
10-40 tuần
Du học (3–12 tháng)
Chương trình Vận động viên Tinh hoa
Các tùy chọn học nghề
Âm nhạc Mở rộng và Nghệ thuật Biểu diễn

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO HỌC SINH
Đón tại sân bay
Nhân viên Homestay
Chuyên gia tư vấn trường học và Tư vấn viên về Nghề 
nghiệp
Hướng dẫn học miễn phí
Hỗ trợ Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai
Hoạt động xã hội

LIÊN HỆ
Director – International Student Programs 

+617 3813 4547 
ashaw@wmac.com.au
www.wmac.com.au/international
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Tourism & Events Queensland
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Các Trường Tư thục Queensland là tổ chức 
cao nhất đại diện cho ngành giáo dục tư thục 
của Queensland. Hơn 200 trường học thành 
viên của chúng tôi là một phần quan trọng 
trong hệ thống giáo dục của bang. Tổng 
cộng, các trường này đào tạo hơn 120.000 
học sinh, tương đương 15% số học sinh đăng 
ký học ở Queensland. 

Independent Schools Queensland là một 
tổ chức phi lợi nhuận. Việc tham gia là tự 
nguyện và mở rộng với tất cả các trường phi 
chính phủ không vì lợi nhuận ở Queensland.

Sứ mệnh của chúng tôi 
Thúc đẩy, hỗ trợ và phát triển giáo dục tư 
thục ở Queensland. 

Để tìm hiểu thêm về Independent Schools 
Queensland, xin truy cập trang mạng  
www.isq.qld.edu.au 

Về  
Independent 
Schools 
Queensland

30  |  Independent Schools Queensland  |  HỌC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TƯ THỤC Ở QUEENSLAND

http://www.isq.qld.edu.au/about-independent-schools/international-students




 LIÊN HỆ
Level 1, 96 Warren Street, Spring Hill Q 4000

PO Box 957, Spring Hill Q 4004
T +61 7 3228 1515  E international@isq.qld.edu.au   

www.isq.qld.edu.au

Independent Schools Queensland Ltd 
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