
 

Lời Hiệu trưởng
Thật là đoạn kết có hậu cho học sinh Lớp 12 trường chúng 
tôi sau một năm HSC đầy biến động. Các em đã phải kiên 
quyết để không sao lãng và vững vàng trong thời buổi bấp 
bênh, đầy lo lắng – và các em đã thành công!

Học sinh trường St Catherine đứng đầu toàn tiểu bang về cả 
Tiếng Anh Nâng cao lẫn Tiếng Anh Thông thường, thành tích 
thật đặc biệt này chứng  tỏ lòng kiên định cố gắng hết sức 
của học sinh Lớp 12. ATAR trung bình của các em là 90,65 
phản ánh chiều sâu của động lực và chuyên cần.

Cảm ơn các nữ sinh vì đã vượt qua một năm khó khăn với 
tinh thần mạnh mẽ và tâm tính tốt. Và cảm ơn tất cả những 
người đã góp phần đảm bảo các em đạt được kết quả tốt 
nhất. Đặc biệt, tôi vô cùng biết ơn các thầy cô và nhân viên 
hỗ trợ của trường chúng tôi, họ đã làm ngơ nỗi sợ hãi của 
bản thân trong năm đại dịch này để mang đến cho các nữ 
sinh trường chúng tôi học vấn và hỗ trợ tốt nhất có thể.

Chúng tôi chúc học sinh Lớp 12 2021 trường chúng ta một 
năm 2022 vui vẻ và thành công khi các em bắt đầu bước vào 
giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Ts. Julie Townsend

ATAR trung bình trường St Catherine: 90,65
ATAR trung bình NSW: 70,40
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Billie Coughlan 
Hạng nhất 
Tiếng Anh Nâng cao

Scarlett Pellegrini 
Hạng nhất 
Tiếng Anh Thông thường

Isabella El-Haddad 
Hạng năm 
Kịch

Bridget Kluck  
Hạng ba 
Khoa học Mở rộng

Zoe Sullivan  
Hạng nhì 
Khoa học Mở rộng 
và Hạng năm 
Nghệ thuật Thị giác

Ava Edwards  
Hạng ba 
Tiếng Tây Ban Nha Tiếp tục

Xin chúc mừng các học sinh đạt thành tích hàng đầu  
trong tiểu bang chúng ta

54% học sinh

Ava Edwards
99,85

Alicia Elliott
99,85

Zoe Sullivan
99,85

Xin chúc mừng các học sinh đạt ATAR hàng đầu

Học sinh trường St Catherine đã được mời ghi danh 
các khóa học cử nhân dưới đây cho năm 2022:

Tóm tắt về trường đại học năm 2022

• Kiến trúc
• Tính toán Rủi ro
• Luật về Nghệ thuật
• Kinh doanh
• Thương mại
• Thông tin liên lạc
• Phân tích Dữ liệu
• Thiết kế Thời trang
• Giáo dục
• Kinh tế học
• Kỹ thuật công trình
• Khoa học Thể dục

• Nghiên cứu Toàn cầu
• Báo chí
• Kiến trúc Nội thất
• IT (Công nghệ thông tin)
• Y học
• Âm nhạc
• Điều dưỡng
• Tâm lý học
• Khoa học
• Âm ngữ Trị liệu

Các trường đại học mà học sinh trường  
St Catherine thường chọn theo học nhất là:



học sinh 
ATAR 98+
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ATAR 95+

29% 54%
học sinh 

ATAR 90+

đề cập trong danh sách 
Học sinh Ưu tú

21413
Học sinh toàn diện:  

90+ trong ít  
nhất 10 tín chỉ

đề cử tuyên  
dương HSC

7
học sinh đầu tiên  

trong tiểu bang cho 
khóa học của các em
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ATAR 99+ 98+ 95+ 90+ 85+ 80+

HỌC SINH TRƯỜNG ST CATHERINE'S % 8 11 29 54 68 79

% NSW 2 3 9 17 26 34

8
học sinh điểm cao hơn 

ATAR 99+

99,85
ATAR hàng đầu  

Ava Edwards, Alicia Elliott  
và Zoe Sullivan đã đạt được
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Thứ hạng trường  
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