Trường chuyên Hội thánh Tin lành
Baptist Carey
Carey là một trong những trường nam nữ học chung hàng đầu tại
Úc. Được thành lập vào năm 1923, chúng tôi có lịch sử về thành
tích cao và chất lượng học thuật xuất sắc. Carey tôn vinh sự cân
bằng giới tính trong toàn bộ nhà trường, tạo điều kiện phát triển
sự tự tin và lòng tự trọng ở cả học sinh nam và nữ.
Khoảng 60 Du học sinh theo học tại Trường Trung Học chúng
tôi (Lớp 10-12) mỗi năm. Chúng tôi cấp cả Tú tài quốc tế (IB) và
Chứng Chỉ Giáo Dục Bang Victoria (VCE), cả hai đều cho phép
nhập học tại các trường Đại học trên khắp thế giới.
Tại Carey, chúng tôi nồng nhiệt chào đón du học sinh từ nhiều
khu vực khác nhau trên thế giới bao gồm Việt Nam, Trung Quốc,
Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Thái Lan. Đội ngũ sinh viên
đa dạng của chúng tôi bao gồm học sinh đến từ hơn 30 quốc gia
khác nhau.
Có ba yếu tố chính tạo nên nền giáo dục Carey: chủ đề học thuật
sâu rộng, các hoạt động ngoại khóa phong phú, chương trình
chăm sóc dạy dỗ (nurturing pastoral care) và chương trình y tế.
Phúc lợi của học sinh có tầm quan trọng tối cao. Du học sinh
được hỗ trợ qua Hiệu phó Trường Trung Học, chuyên gia Điều
phối viên Ở Cùng Người Bản Xứ, hiệp hội nhóm cha mẹ và học
sinh (CLOSA).

Carey ở đâu?
Melbourne là thủ phủ của Bang Victoria và là thành phố lớn thứ
hai tại Úc với dân số gần 4,7 triệu người.

Đây là một thành phố khá an toàn, sạch sẽ và khoan dung, là mái
nhà của các cộng đồng người nhập cư và khách du lịch từ mọi
nơi trên thế giới, trong đó có một lượng lớn học sinh nước ngoài
đang học tại các Trường phổ thông và Đại học.
Carey Kew nằm gần trung tâm Melbourne, cách khoảng 8km và
có hệ thống giao thông công cộng phục vụ rất tốt.

Chương trình giảng dạy
Carey có chương trình giảng dạy phong phú và sâu rộng cũng
như các hoạt động ngoại khóa để hỗ trợ các kỹ năng và sở thích
cho toàn thể học sinh. Trường có một học xá chuyên kỹ thuật số
mà tại đó toàn bộ các học sinh sử dụng công nghệ laptop.
Vào Lớp 11 và Lớp 12, học sinh có thể học IB (Tú tài Quốc tế)
hoặc VCE (Chứng Chỉ Giáo Dục Bang Victoria) để được vào
học Đại học. Mỗi học sinh đều được thử thách nhằm khám phá
những điểm mạnh trong học tập của mình để đạt được tiềm năng
cao nhất, cũng như để tạo điều kiện phát triển sở thích và khả
năng cá nhân.

Kết quả Học tập
Trong năm 2017, học sinh Carey đạt được những kết quả nổi bật.
• 21% các ATAR là trên 95.
• 63.5% toàn bộ các ATAR là từ 80 trở lên.
• 25.8% của toàn bộ Điểm học (VCE và IB tương đương) là từ
40 trở lên.

Nơi ở – Ở Cùng Người Bản Xứ
Tại Carey, phúc lợi của toàn bộ các học sinh có tầm quan trọng
tối đa với chúng tôi. Du học sinh không sống cùng phụ huynh thì
phải có có nơi ở và sự giám hộ được Trường duyệt. Carey yêu
cầu Du học sinh sống cùng người họ hàng hoặc Ở Cùng Người
Bản Xứ với gia đình đã được Trường duyệt.
Ở Cùng Người Bản Xứ là thuật ngữ dùng để chỉ toàn bộ nơi ở
do gia đình được Carey duyệt cung cấp, theo đó có tính phí thu
xếp. Khoản phí này trang trải toàn bộ chi phí liên quan tới việc
cung cấp Ở Cùng Người Bản Xứ.
Chủ nhà Ở Cùng Người Bản Xứ có vai trò quan trọng trong cung
cấp nơi nuôi dưỡng và hỗ trợ cho Du học sinh. Sống trong nhà
Ở Cùng Người Bản Xứ cho phép học sinh tham gia cùng cuộc
sống gia đình, chia sẻ văn hóa và trải nghiệm ngôn ngữ và tạo
dựng những mối liên kết tại địa phương hoặc quốc tế khi học
tại Carey.

Các dịch vụ hỗ trợ cho Du học sinh
Việc sống xa gia đình hoặc làm quen với hệ thống trường học
mới có thể là thử thách lớn. Carey cung cấp hệ thống hỗ trợ
rộng khắp dành cho Du học sinh bao gồm Giảng viên phụ đạo,
Người phụ trách nhà trường, Người phụ trách phúc lợi cho học
sinh, Người giám hộ và nhà cung cấp dịch vụ Ở Cùng Người
Bản Xứ.
Các cố vấn Trường Carey cũng đóng vai trò quan trọng trong
trợ giúp học sinh, đặc biệt là khi bị căng thẳng hay có vấn đề về
cảm xúc. Họ đều là các chuyên gia tâm lý đã được đăng ký hành
nghề và rất có kinh nghiệm.
Hội Du Học Sinh và Học Sinh Bản Địa Carey (CLOSA) là một
nhóm do học sinh điều hành để ghi nhận các yêu cầu của
du học sinh và cha mẹ nhằm hỗ trợ họ khi họ tới ở tại Carey.
CLOSA tiến hành nhiều hoạt động xã hội và văn hóa trong suốt

cả năm dành cho các phụ huynh. Hai trong số các Lãnh đạo Học
sinh Trường Trung Học có trách nhiệm cụ thể về việc tổ chức
các hoạt động CLOSA và họ sẽ đảm bảo rằng học sinh luôn có
ai đó tới giúp khi cần sự trợ giúp hoặc tư vấn.

Học phí năm 2018
Lớp 10 $35,770
Lớp 11 $36,776
Lớp 12 $36,776

Tại sao nên học tại Carey?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kết quả học tập xuất sắc
Môi trường chăm sóc, hỗ trợ
Lựa chọn môn học phong phú
Các chương trình VCE và IB
Giảng viên tận tụy
Nhiều lựa chọn các hoạt động ngoại khóa
Khu học xá đẹp gần trung tâm Melbourne
Có thể tiếp cận giao thông công cộng
Carey giúp đỡ Ở Cùng Người Bản Xứ gần trường với các gia
đình người Úc

Để biết thêm thông tin
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