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Trường chúng tôi là trường nữ sinh Anh giáo độc lập 
lâu đời nhất ở Úc, giáo dục các thiếu nữ cho cả đời. 
Chúng tôi tin rằng di sản phong phú này cùng những 
gì nhà trường đem lại cho học sinh về mặt giáo dục 
và nội trú là yếu tố then chốt giúp chúng tôi thành 
công. Khi học nội trú tại St Catherine's, học sinh có 
mái nhà với sự hỗ trợ mạnh mẽ trong môi trường sinh 
động và đa dạng. Con gái của quý phụ huynh sẽ học 
cách sống ở xa gia đình và trở nên độc lập, tháo vát 
và tự tin trong môi trường đặc biệt.
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Xin chúc mừng vũ công, luật sư, nhà thơ,

Bác sĩ, nha sĩ, mà họ chưa biết.

Nhà hóa học, nhà điêu khắc, nhà văn, nhà tư tưởng,

Kỹ sư mê mày mò, tìm tòi.

Giáo viên, bộ trưởng, phi công và thợ lặn,

Thiếu nữ dành tất cả đam mê, thôi thúc bản thân.

Xin chúc mừng những thiếu nữ tự soạn thảo  

số phận của mình;

Tại St Cath's 

Phát huy tiềm năng tuyệt vời của riêng mình.
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Chúng tôi là trường nội trú và lớp 
ngày với thành tích học giỏi dành 
cho nữ sinh ở Sydney. Chúng tôi đã 
giáo dục các thiếu nữ trong hơn 166 
năm – rèn luyện nhân cách và thử 
thách trí tuệ.

Trường St Catherine's chúng tôi 
niềm nở chào đón nữ sinh thuộc 
mọi nguồn gốc và tôn trọng những 
điểm mạnh khác nhau của mỗi học 
sinh, thừa nhận rằng tính đa dạng 
giúp cộng đồng trường chúng tôi 
thêm phong phú. Trường chúng tôi 
dạy học sinh từ lớp Mẫu giáo đến 
Lớp 12, và học sinh nội trú nhập học 
từ Lớp 7.

Các thiếu nữ ngày nay được giáo 
dục cho thế giới mà quan điểm toàn 
cầu và năng lực công nghệ sẽ là 
yếu tố tất nhiên, và sự thành công 
phụ thuộc vào óc sáng tạo, lòng tự 
tin, kỷ luật và giao thiệp.

Chúng tôi muốn nữ sinh trường 
chúng tôi có học vấn bậc nhất, 
vì vậy, chúng tôi có chương trình 
giảng dạy rộng rãi, đầy thử thách và 
nghiêm ngặt về học thuật. Nhưng 
chúng tôi cũng muốn các em sẽ 
là những thiếu nữ có cá tính và kỷ 
luật, vững vàng về đạo đức và cảm 
xúc để đối phó với những thử thách 
trong cuộc sống. Đó là những gì 
chúng tôi có thể đem lại cho con 
gái quý phụ huynh.

Chúng tôi mong được gặp quý phụ 
huynh.

Ts. Julie Townsend  
Hiệu trưởng

Lời  
Hiệu trưởng
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St Catherine's được thành lập vào 
năm 1856 – kỷ niệm 166 năm vào 
năm 2022. St Catherine's là trường 
Anh giáo độc lập lâu đời nhất dành 
cho nữ sinh ở Úc.

Chúng tôi là trường dạy lớp Mẫu 
giáo đến Lớp 12 và trường nội trú với 
1050 học sinh ghi danh.

Trường St Catherine’s tọa lạc ở khu 
dân cư có tiếng ở phía đông Sydney. 
Waverley là khu dân cư an toàn – 
cách Bãi biển Bondi nổi tiếng và 
trung tâm mua sắm Bondi Junction 
không xa.  

Giới thiệu về Trường St Catherine’s ở Sydney
Học sinh trường chúng tôi được 
khuyến khích trải nghiệm mọi thứ 
Sydney cung ứng, kể cả lối sống 
ngoài trời. Gần trường là Công viên 
Queens Park và Công viên 
Centennial đẹp mắt, nơi những học 
sinh nội trú thích thả bộ và tập thể 
dục. Khu vực Thương mại Trung tâm, 
sân bay nội địa và quốc tế của 
Sydney đều cách trường chỉ 20 phút 
đi xe hơi.

St Catherine's có mối liên hệ chặt 
chẽ với ba trường nam sinh danh 
tiếng; Cao đẳng Scots, Trường 
Cranbrook và Cao đẳng Waverley.

Vì hầu hết các học sinh nước ngoài 
của trường chúng tôi đều trở thành 
học sinh nội trú, tài liệu này chú 
trọng đến việc học nội trú.
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Cuộc sống học tập
Năm học tại trường gồm có bốn học kỳ. Nhà trường sẽ xem xét nhận học sinh vào học giữa năm nếu còn chỗ trống.  
Xin lưu ý: Lớp 10 là cấp lớp cuối mà học sinh có thể nhập học.

Học kỳ Một Học kỳ Hai

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4

Khoảng cuối tháng 1 > khoảng 
đầu tháng 4

Khoảng cuối tháng 4 > khoảng 
cuối tháng 6

Giữa tháng 7 > khoảng cuối 
tháng 9

Giữa tháng 10 > khoảng đầu 
tháng 12

Lễ Phục sinh Kỳ nghỉ mùa đông Kỳ nghỉ mùa xuân Kỳ nghỉ mùa hè
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Các lợi ích học tập
Phương pháp giảng dạy của trường 
St Catherine’s chủ ý dành cho nữ 
sinh – môi trường này khuyến khích 
và kích thích các cuộc thảo luận khơi 
dậy tư duy. Kết quả nghiên cứu đã 
chứng minh rằng nữ sinh trường nữ 
đạt được kết quả học tập cao hơn và 
vững tin vào bản thân, biết tự trọng 
và tự tin hơn.

Sau khi con gái quý phụ huynh nhập 
học, các cố vấn Lớp 7–12 là đầu 
mối liên lạc đầu tiên của học sinh và 
phụ huynh tại trường chúng tôi. Cố 
vấn cấp lớp chịu trách nhiệm cho sự 
phát triển toàn diện của mỗi nữ sinh. 
Họ biết rõ tất cả các học sinh, điểm 
mạnh của các em và các lĩnh vực 
cần phát triển.

Cố vấn cấp lớp cũng làm việc chặt 
chẽ với các nhân viên nội trú để đảm 
bảo chăm sóc liên tục cho từng nữ 
sinh.

Tất cả học sinh trung học phổ thông, 
nữ sinh lớp ngày và nữ sinh nội trú 
có thể sử dụng trung tâm nghiên cứu 
(thư viện) từ 7h30 sáng cho đến khi 
bắt đầu đi học vào lúc 8h20 sáng, 
vào giờ ra chơi và ăn trưa. Trung 
tâm chuẩn bị bài vở mở cửa từ 3h30 
chiều – 5h30 chiều và học sinh Lớp 
11 và 12 có thể ở lại trung tâm này 
cho đến 9h00 tối.

Trung tâm chuẩn bị bài vở là cơ sở 
tuyệt vời, nơi học sinh có thể tiếp 
cận đội ngũ giáo viên, họ giúp các 
em làm bài tập về nhà và kèm cặp.
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Chương trình học
St Catherine's giảng dạy một loạt 
các môn học từ Lớp 7–10. Từ Lớp 7, 
học sinh học: Tiếng Anh, toán, khoa 
học, sử, PDHPE, tiếng Pháp hoặc 
tiếng Trung, tiếng La-tinh, âm nhạc, 
công nghệ, nghệ thuật Thị giác và 
môn học Kinh thánh. Từ Lớp 8, con 
gái của quý phụ huynh sẽ chọn 
hai môn tự chọn và sẽ tiếp tục học 
những môn này ở Lớp 9. Từ Lớp 
10, con gái quý phụ huynh sẽ chọn 
thêm một môn tự chọn nữa.

St Catherine's có một trong những 
chương trình giảng dạy rộng rãi nhất, 
với 40 môn học HSC được giảng dạy 
tại trường.
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Tiếng Anh Tiếng Anh Nâng cao

Tiếng Anh EAL/D

Tiếng Anh Thông thường

Tiếng Anh Mở rộng 1

Tiếng Anh Mở rộng 2

Toán Toán Cao cấp

Toán Thông thường 2

Toán Mở rộng 1

Toán Mở rộng 2

Khoa học Sinh vật

Hóa học

Vật lý

Khoa học Mở rộng

Sử Sử Cổ đại

Sử Hiện đại

Sử Mở rộng

Khoa học Xã hội Kinh doanh

Kinh tế học

Địa lý

Môn học Pháp luật

PDHPE  
(Phát triển Cá nhân, Sức khỏe và Thể dục)

PDHPE

Kịch nghệ Kịch nghệ

Ngôn ngữ Tiếng Trung

Tiếng Pháp

Tiếng Nhật

Tiếng La-tinh

Tiếng Tây Ban Nha

Âm nhạc Âm nhạc 1

Âm nhạc 2

Âm nhạc Mở rộng

Công nghệ Thiết kế và Công nghệ

Dệt may và Thiết kế  
(từ Lớp 11 năm 2023 và Lớp 12 năm 2024)

Công nghệ Thực phẩm

Nghệ thuật Nghệ thuật Thị giác

Môn học Kinh thánh Môn học Tôn giáo I

Môn học Tôn giáo II
*Xin lưu ý các môn học có thể thay đổi.

Chương trình học HSC trung  
học phổ thông
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Lập kế hoạch cho 
tương lai
Việc chọn các môn tự chọn và 
hướng nghiệp phù hợp là yết tố rất 
quan trọng khi lập kế hoạch cho 
các cơ hội tương lai dành cho con 
gái quý phụ huynh. Cố vấn về bậc 
đại học của chúng tôi làm việc chặt 
chẽ với học sinh để tư vấn và hỗ trợ 
các em. Các diễn giả cựu học sinh 
và các chuyên gia tại nơi làm việc 
thường xuyên đến trường và chia sẻ 
kinh nghiệm cũng như lời khuyên. 
Hơn nữa, các trường đại học tổ chức 
các ngày giới thiệu và các sự kiện 
trực tuyến mà nhà trường khuyến 
khích các nữ sinh tham dự.

Kết quả HSC 
2020–2021

St Catherine's giảng dạy chương trình 
Bằng Trung học Phổ thông (HSC). 
Học sinh dự thí kỳ thi HSC vào năm 
cuối chương trình trung học phổ 
thông. Điểm số của các em sẽ quyết 
định Thứ hạng Tuyển sinh Đại học Úc 
(ATAR), giúp các em nhập học trường 
đại học ở Úc hoặc ở nước ngoài. 
HSC/ATAR được quốc tế công nhận. 
Phần lớn học sinh trường St 
Catherine’s theo học trường Đại học 
Sydney, trường Đại học NSW, trường 
Đại học Công nghệ Sydney hoặc 
trường Đại học Quốc gia Úc.

St Catherine's không phải là trường 
tuyển về mặt học thuật, tuy vậy, học 
sinh luôn đạt kết quả xuất sắc.

 
St Catherine’s 2018 2019 2020 2021

Xếp hạng SMH ở NSW 28 17 29 23

Học sinh trường St Catherine’s 
đạt 90+

46% 51% 41% 54%

Học sinh trường St Catherine’s 
đạt 80+

74% 80% 72% 79%

St Catherine’s 
ATAR Trung bình

89 90 88,5 90,65

*Điểm ATAR tối đa là 99,95

**Hơn 500 trường tham gia HSC ở NSW

Đặc biệt lưu ý, vào năm 2021, học sinh trường St Catherine’s đứng đầu tiểu 
bang về cả tiếng Anh Nâng cao lẫn Thông thường. Ngoài ra, học sinh trường St 
Catherine’s đứng hạng ba về môn tiếng Tây Ban Nha Tiếp tục, đứng hạng ba về 
môn Khoa học Mở rộng, đứng hạng năm về môn Khoa họcMở rộn và hạng năm 
về môn Kịch nghệ ở NSW.
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Ký túc xá (nội trú)
Ký túc xá là nơi ở của con gái quý 
phụ huynh, sống xa nhà.

Ký túc xá có chỗ ở cho 67 học 
sinh trong và ngoài nước. Ký túc xá 
trường chúng tôi đã được trùng tu 
gần đây và có các khu vực sinh hoạt 
hiện đại, chủ yếu gồm có phòng 
đơn, đảm bảo sự riêng tư cho việc 
học tập và nghỉ ngơi. Tất cả các nữ 
sinh được khuyến khích trang trí 
phòng của mình theo ý riêng.

Các bữa ăn ngon, đa dạng và cân 
bằng về dinh dưỡng sẽ do đầu bếp 
của trường chúng tôi đảm nhận. Học 
sinh nội trú có thể truy cập Netflix, 
TV Thông minh và có WiFi ở tất cả 
các khu vực tại ký túc xá. Học sinh 
nội trú có thể sử dụng phương tiện 
vật chất của trường bao gồm hồ bơi, 
trung tâm thể thao, sân quần vợt 
và bóng rổ, phòng tập âm nhạc và 
phòng tập thể dục.

Các lợi ích học tập
Ký túc xá tạo điều kiện cho tư duy 
làm việc chăm chỉ, nghiêm túc trong 
học tập và là môi trường đánh giá 
cao và khuyến khích các em cố 
gắng. Học sinh nội trú trường chúng 
tôi phát triển mạnh về nề nếp và thói 
quen sinh hoạt.

Sự liên lạc chặt chẽ giữa giáo viên 
chủ nhiệm và nhân viên nội trú đảm 
bảo chương trình học tập của nữ 
sinh đáp ứng được kỳ vọng của các 
em, phụ huynh và đội ngũ giáo viên. 
Chúng tôi có các quy trình theo dõi 

chặt chẽ và chúng tôi biết khi nào 
mọi việc đang diễn ra tốt đẹp hoặc 
nếu có những lĩnh vực cần hỗ trợ và 
cải thiện. Học sinh nội trú đến trung 
tâm chuẩn bị bài vở từ tối thứ Hai 
đến thứ Năm.
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Tại sao lại học nội trú?
Học sinh nội trú trường chúng tôi xây 
dựng tình bạn bền chặt, suốt đời với 
cả học sinh trong và ngoài nước.

Con gái của quý phụ huynh sẽ học 
cách sống xa gia đình và trở nên độc 
lập, tháo vát, tự tin và được giáo dục 
tốt. Chúng tôi khuyến khích học sinh 
trường chúng tôi hoàn toàn hòa mình 
vào cuộc sống tại St Catherine's. 
Học sinh rèn luyện cả về mặt xã hội 
lẫn cảm xúc khi tham gia vào các 
hoạt động ngoại khóa phong phú 
dành cho học sinh nội trú.

RỒI SẼ QUEN
Chúng tôi nhận ra rằng việc chuyển đến trường học mới ở quốc gia khác là 
thách thức đáng kể đối với học sinh nước ngoài và chúng tôi đảm bảo với các 
nữ sinh rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi các em đã ổn định với thói quen 
sinh hoạt hàng ngày và bắt đầu kết bạn mới.

THAM GIA
Nhà trường cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa như kịch nghệ, thể thao, âm 
nhạc, tranh luận và khiêu vũ.

Tất cả các học sinh nội trú từ Lớp 7–10 phải tham gia ít nhất một (tốt nhất là hai) 
hoạt động ngoại khóa mỗi học kỳ, điều này sẽ hỗ trợ các em hòa nhập vào 
cuộc sống tại St Catherine’s.

NHỜ HỖ TRỢ KHI CẦN
Ngoài cố vấn cấp lớp con gái quý phụ huynh, nhà trường còn có 5 nhân viên 
nội trú ở ngay tại ký túc xá để hỗ trợ cháu nếu cháu cần hỗ trợ – ngay cả khi chỉ 
vì cháu nhớ nhà!
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Nhân viên  
Ký túc xá  
trường chúng tôi
Trường St Catherine’s có ký túc xá, 
phục vụ 67 học sinh từ Lớp 7–12. Ký 
túc xá này có số lượng các nữ sinh ở 
Sydney, vùng nông thôn Úc và nước 
ngoài quân bình.

Năm nhân viên nội trú thường trực 
sống tại ký túc xá và sẵn sàng hỗ trợ 
các nữ sinh.

Đội ngũ nhân viên nội trú trường 
chúng tôi do giám đốc phụ trách nội 
trú và gắn kết học sinh trường chúng 
tôi, bà Rebecca Herbert và trợ lý 
giám đốc nội trú bà Emily Kazogolo 
cùng lãnh đạo. Đội ngũ này hợp tác 
để đảm bảo mỗi học sinh nội trú 
được hỗ trợ và dưỡng dục tốt trong 
thời gian cháu ở với chúng tôi.

CÔ REBECCA HERBERT

Cô Rebecca phụ trách ký túc xa và 
chịu trách nhiệm về tất cả các học 
sinh nội trú, phúc lợi và sự phát triển 
của các em. Cô Rebecca đã làm 
việc tại trường này trong 15 năm và 
là giáo viên thực tập bậc trung học 
phổ thông của trường St Catherine’s 
ngoài vai trò giám đốc nội trú của 
cô ấy. Cô thích sự đa dạng mỗi ngày 
mang lại và thích thú khi có thể dành 
thời gian cho cả học sinh lớp ngày 
lẫn học sinh nội trú.

Rebecca được cả học sinh lớp ngày 
lẫn học sinh nội trú kính trọng vì tính 
cách thực tế, linh hoạt, nhân ái, dễ 
gần và thân thiện.

CÔ EMILY KAZOGOLO

Cô Emily hỗ trợ Rebecca trong công 
việc quản lý ký túc xá hàng ngày. 
Cô đã làm việc tại trường được bốn 
năm và đảm nhiệm vị trí trợ lý giám 
đốc ký túc xa được hai năm. Niềm 
đam mê của cô là âm nhạc, và cô đã 
được đào tạo làm giáo viên âm nhạc, 
trước khi chuyển sang vai trò trợ lý 
hiện tại của cô là phụ trách môn học 
Kinh thánh và nội trú.

Cô sống ngay trong ký túc xá, và là 
người mà các học sinh nội trú gọi 
dậy vào lúc nửa đêm nếu các em 
không khỏe hoặc cần có người giúp 
các em.

Cô Emily vui tính, dễ gần, hay pha 
trò, thân thiện và là nhân viên hỗ trợ 
cực kỳ thân thiện và luôn niềm nở 
với học sinh.
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THÔNG LỆ SINH HOẠT GIỮA TUẦN

6h45 – 7h45 sáng
Ăn sáng

Cho đến 8h15 sáng
Nữ sinh chuẩn bị đi học, dọn 
dẹp phòng gọn gàng và 
hoàn thành các nhiệm vụ

8h15 sáng
Nữ sinh rời khỏi ký túc xá

8h20 sáng
Lớp học bắt đầu

8h20 – 10h30 sáng
Tiết 1 và tiết 2

10h30 – 11h00 sáng
Giờ ra chơi (trà sáng)

11h00 – 11h20 sáng
Chăm sóc về học tập  
(mỗi tuần ba lần) hoặc  
tập họp toàn trường hoặc 
Nhà nguyện

11h20 sáng – 1h30 chiều
Tiết 3 và tiết 4

1h30 – 2h15 chiều
Ăn trưa

2h15 – 3h20 chiều
Tiết 5

3h20 – 5h30 chiều
Các lớp học sau giờ học, 
thể thao, các hoạt động 
ngoại khóa. 
Học sinh nội trú quay trở về 
ký túc xá

6h00 tối
Ăn tối tại phòng ăn học sinh 
nội trú

7h00 – 8h30 tối
Thời gian Lớp 7–9 chuẩn bị 
bài vở

7h00 – 9h00 tối
Thời gian Lớp 10–12chuẩn 
bị bài vở
Lớp 12 tiếp tục học tập 
trong phòng của các em

9h30 tối
Thu điện thoại di động, máy 
tính xách tay và công nghệ 
của học sinh Lớp 7–11. Trả 
lại cho các nữ sinh khi ngày 
học bắt đầu

9h00 sáng – 10h00 sáng
Ăn sáng

10h00 sáng – 1h00 chiều
Thể thao, các hoạt động 
ngoại khóa, đi phép ngày 
hay cuối tuần

1h00 chiều
Ăn trưa

1h30 – 5h30 chiều
Lớp 7–9 sinh hoạt Chủ Nhật 
(mỗi hai tuần)

6h00 tối
Ăn tối

7h00 tối
Thời gian yên tĩnh thay cho 
thời gian chuẩn bị bài vở

NGÀY CUỐI TUẦN

Sinh hoạt thông lệ của Học sinh nội trú



 Trường St Catherine’s, Sydney   |   14     TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC SINH NƯỚC NGOÀI

Thời gian cố vấn
Con gái quý phụ huynh sẽ tham gia 
nhóm cố vấn khi cháu bắt đầu theo 
học trường St Catherine's, nhóm này 
sẽ trở thành phần quan trọng trong 
cuộc sống học đường của cháu. 
Chương trình chăm sóc học tập của 
trường chúng tôi, các nhóm cố vấn 
thực hiện là phần quan trọng trong 
phương pháp giảng dạy và học tập 
của trường chúng tôi. Con gái quý 
phụ huynh sẽ cảm thấy gắn kết với 
nhà trường và phát triển mối liên hệ 
chặt chẽ hơn với các bạn cùng tuổi.  

Con gái quý phụ huynh sẽ là thành 
viên của nhóm cố vấn của khối ngay 
khi bắt đầu nhập học trường trung 
học.

Trong những nhóm nhỏ này, cháu sẽ 
sinh hoạt với những bạn cùng tuổi và 
giáo viên. Các nhóm họp mặt một 
tuần hai lần và chia sẻ trải nghiệm 
cùng hiểu biết với nhau. Các mối 
quan hệ và mối hòa hợp đích thực 
sẽ hình thành trong các nhóm này.

Các hoạt động khối là một trong 
những cách tốt nhất để học sinh cảm 
thấy có gắn kết với các bạn học và 
nhà trường. Học sinh sẽ có lợi khi 
hợp tác với nhau trong các nhóm 
trong suốt năm. Các học sinh tuổi 
lớn hơn của trường chúng tôi sẽ dấn 
thân để lãnh đạo khối của các em và 
các học sinh nhỏ tuổi hơn của 
trường chúng tôi học hỏi từ các tấm 
gương ấy.

Chương trình chăm sóc về học tập 
cũng xem xét trình độ hiểu biết về tài 
chính, đặt mục tiêu, tham gia tiệc tùng 
một cách an toàn, sự ưng thuận, 
quyền công dân kỹ thuật số, nhận 
thức về sức khỏe tâm thần, dinh 
dưỡng và thói quen lành mạnh.

Nếu quý phụ huynh lo lắng về con gái 
mình, cố vấn cấp lớp của cháu sẽ là 
người đầu tiên để quý phụ huynh liên 
hệ tại trường chúng tôi. Hoặc, quý phụ 
huynh có khi muốn góp một số ý kiến 
phản hồi? Một lần nữa, cố vấn cấp lớp 
là người để quý phụ huynh liên hệ.
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Thể thao và ngoại khóa
Với rất nhiều môn thể thao và hoạt 
động ngoại khóa để lựa chọn, 
trường St Catherine's phục vụ cho 
từng sở thích và mục tiêu cụ thể 
của học sinh. Các chương trình của 
chúng tôi nhằm mục đích bổ sung 
cho các môn học ở trường và tạo 
điều kiện về mặt thể chất và an sinh 
tích cực để các em có trải nghiệm 
học sinh toàn diện. Về thể thao, 
trường St Catherine’s có các phương 
tiện hảo hạng và huấn luyện viên để 
hỗ trợ các vận động viên trong suốt 
hành trình của các em.

HOẠT ĐỘNG  
NGOÀI LỚP HỌC
• Cadets
• Tập thể dục tim
• Câu lạc bộ cờ vua
• Câu lạc bộ mã hóa và Rôbô
• Khiêu vũ (múa ba-lê, hip hop, 

đương đại, jazz, tap)
• Công tước Edinburgh (chương trình 

phát triển thanh thiếu niên quốc tế
• Đấu kiếm
• Thể dục nghệ thuật và nhịp điệu
• Rôbô
• Diễn thuyết và Kịch nghệ (Trinity 

College)
•  Câu lạc bộ STEM (Khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật công trình và toán 
học)

• Nghệ thuật Thị giác
• Yoga

THỂ THAO
• Thể dục nghệ thuật và nhịp điệu
• Điền kinh
• Cầu lông
• Bóng rổ
• Việt dã
• Bóng tròng (bóng đá)
• Gôn
• Khúc côn cầu
• Bóng lưới
• Chèo thuyền
• Các môn thể thao tuyết
• Bơi lội và lặn
• Bóng mềm
• Bóng đá
• Bóng bàn
• Bóng đá Chạm
• Ba môn phối hợp
• Bóng chuyền
• Bóng nước
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Âm nhạc
Trường St Catherine's có chương trình âm nhạc sinh động và sáng tạo nhằm 
thúc đẩy mỗi học sinh phát triển về âm nhạc. Với sự lựa chọn lên đến 30 bản 
hòa tấu, nhạc kịch học đường, các chuyến tham quan quốc tế, chương trình lớp 
học toàn diện và các buổi học dành cho tất cả các nhạc cụ dàn nhạc lớn – học 
sinh học âm nhạc có rất nhiều cơ hội để đạt được thành tích tốt nhất. Buổi học 
âm nhạc riêng diễn ra bao gồm các phòng tập dành riêng, phòng tập luyện, 
phòng ban nhạc, phòng máy tính, phòng thu âm và các khu vực giảng dạy hoàn 
toàn tương tác.

BUỔI HỌC RIÊNG
Buổi học nhạc cụ dành cho tất cả các nhạc cụ hiện đại và dàn nhạc lớn bao 
gồm:
• Kèn Pha-gốt (Bassoon)
• Trung vĩ cầm
• Clarinet
• Sáng tác và viết nhạc
• Ghi-ta điện và cổ điển
• Đàn Bass đôi và Bass điện
• Sáo
• Kèn Cor (French Horn)
• Kỹ năng Nhạc sĩ và Lý thuyết
• Ô-boa

• Bộ gõ và trống
• Đàn dương cầm
• Saxophone
• Trombone
• Kèn Trumpet
• Tuba
• Viola
• Vĩ cầm
• Giọng
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Mở mang kiến thức toàn cầu

Khi con gái quý phụ huynh theo học 
trường St Catherine, cháu sẽ có cơ 
hội tham gia các hoạt động trao đổi 
ngôn ngữ, phục vụ và tham quan 
văn hóa.

Thông qua chương trình mở mang 
kiến thức toàn cầu, nhà trường tạo 
cơ hội cho học sinh hiểu biết về 
những vấn đề quốc tế và tìm hiểu 
các nền văn hóa đa dạng. Học ngôn 
ngữ và văn hóa ở trường và sau đó 
đẩy mạnh điều này bằng chuyến 
tham quan trao đổi hoặc khóa học 
cụ thể để chuẩn bị cho con gái quý 
phụ huynh cho tương lai toàn cầu.

HÒA NHẬP  
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TẠI:
• Nhật Bản
• New Caledonia
• Hồng Kông
• Adelaide

CHUYẾN TRAO ĐỔI VĂN HÓA 
Ở:
• Vương quốc Anh
• Argentina
• Thụy sĩ

CHUYẾN TRAO ĐỔI  
HÒA NHẬP NGÔN NGỮ Ở:
• Pháp
• Nhật Bản
• Tây Ban Nha

CHUYẾN THAM QUAN  
DU LỊCH QUỐC TẾ VỀ:
• Phục vụ
• Âm nhạc
• Thể thao
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Lời chứng thực của cựu học sinh  
và phụ huynh
ATHICHA BEAU BOOBPHAKAM, HỌC SINH NỘI TRÚ THÁI LAN, HSC 2012
Tôi học nội trú tại trường St Catherine's năm Lớp 7, 2007. Hồi đó, tiếng Anh của tôi không trôi chảy 
và tôi thực sự gặp khó khăn mới hiểu một số bạn khác, thế nhưng điều đó không bao giờ ngăn cản 
chúng tôi trở thành bạn của nhau. Lúc đầu, tôi thực sự không rõ phần còn lại của những năm trung 
học ở trường nội trú sẽ ra sao, nhưng hóa ra đó là một số năm tuyệt vời nhất trong đời tôi – từ việc 
có thể đi bộ băng qua sân để tham dự buổi tập luyện bóng đá buổi sáng đến đi bộ trở về 'nhà' sau 
buổi tập luyện cùng ban nhạc đêm khuya với các học sinh nội trú khác. Hơn hết, đó là những năm 
tháng sống với những người bạn thân nhất của tôi, một số những người bạn này vẫn là những người 
bạn thân nhất của tôi bây giờ. Tôi không muốn những năm trung học phổ thông của mình diễn ra 
theo bất kỳ cách nào khác và tôi tin rằng trường St Catherine's mang đến những trải nghiệm phong 
phú, đáng nhớ nhất sẽ giúp bạn chuẩn bị cho mọi khía cạnh của cuộc sống.

LIM SONG VÀ SOYOUNG LIM, VIỆT NAM 
PHỤ HUYNH CỦA LEENA SONG HSC 2019 VÀ JUNE SONG HSC 2021
Gửi hai cô con gái từ Việt Nam sang Úc là trải nghiệm đầy lo lắng đối với tất cả chúng tôi với tư 
cách là gia đình. Trường St Catherine's đã cung cấp môi trường an toàn nhất để Leena và Juna trải 
nghiệm đầy đủ sự đa dạng văn hóa và hiểu ý nghĩa của việc trở thành những thành viên có trách 
nhiệm của cộng đồng. Bây giờ các cháu tự hào mình là nữ sinh trường St Catherine’s!
Tái bút: Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã trông coi các cháu! Quý vị luôn có ai đó để tiếp xúc ở Việt 
Nam.

KEI CI CASEY YU, HỌC SINH NỘI TRÚ HỒNG KÔNG, HSC 2019
Tôi bắt đầu nội trú tại trường St Catherine's năm Lớp 8, 2015. Đây là lần đầu tiên tôi phải rời xa gia 
đình trong khoảng thời gian dài như vậy và tôi đã được các nhân viên và học sinh trong cộng đồng 
này niềm nở chào đón. Là con một, thật tuyệt khi được sống và kết bạn với 65 học sinh khác đến từ 
các nền văn hóa khác nhau. Tôi thực sự nhớ nhà khi đi học nội trú lần đầu tiên, nhưng với sự giúp 
đỡ của các nhân viên và học sinh, tôi đã có thể thích nghi với cộng đồng này rất nhanh. Tôi trân 
trọng những kỷ niệm mà tôi đã trải qua những lúc cười đùa và vui chơi với những học sinh nội trú 
khác. Ký túc xá là ngôi nhà thứ hai của tôi trong 5 năm và tôi thực sự nhớ thời gian với các bạn bè ở 
đó, kể cả những thời gian vui và không vui. Học nội trú giống như cuộc cắm trại dài ngày đối với tôi, 
đó là trải nghiệm khó quên. Học nội trú đã đem lại cho tôi cơ hội để trưởng thành và học cách sống 
tự lập.

IMOGEN HICKS, HỌC SINH NỘI TRÚ CANBERRA, HSC 2020
Tôi trở thành học sinh nội trú tại trường St Catherine's năm Lớp 10, 2018. Tôi đã thích thú ngay từ 
đầu vì đây là cộng đồng nội trú tương đối nhỏ với khoảng 66 cô gái từ khắp nước Úc và nước ngoài. 
Điều đó có nghĩa là luôn có ai đó để trò chuyện, học tập hoặc tập thể dục chung, nhưng vẫn có thể 
có thời gian yên tĩnh. Sống với các cô gái từ nhiều hoàn cảnh khác nhau giúp tôi mở rộng tầm hiểu 
biết về những người khác và giúp tôi rèn luyện các kỹ năng sống và xã hội của tôi.
Ký túc xá vừa được sửa sang lại nên phương tiện vật chất còn mới tinh và thực sự ấn tượng. Tắm 
nước nóng lâu là đã nhất! Vâng, tuy phải tuân theo rất nhiều nội qui nhưng tôi vẫn cảm thấy như là 
nhà tôi trong khi tôi xa nhà và tôi luôn cảm thấy được hỗ trợ và chăm sóc.
Sống trong khuôn viên nhà trường là ưu thế rất lớn vì tôi có thể được sử dụng thêm một số phương 
tiện vật chất của trường sau giờ học và vào cuối tuần như trung tâm nghiên cứu, phòng tập thể dục 
và hồ bơi. Thật là thuận tiện khi chỉ cần bước ra khỏi cửa ký túc xá là đã có mặt trong lớp, buổi huấn 
luyện đội hoặc dạy kèm trong vòng hai phút.
Đối với tôi, đó là đặc quyền khi theo học Trường St Catherine’s. Tôi đã có những cơ hội đáng kinh 
ngạc thông qua sự cố vấn về học tập và thông qua chương trình Vận động viên Ưu tú. Khi nghĩ lại 
về quãng thời gian ở trường St Catherine’s, tôi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ và kết bạn suốt đời 
mà tôi sẽ luôn trân trọng. Tôi biết ơn vì có đã cơ hội phát triển các giá trị, kỹ năng và kiến thức sẽ là 
kim chỉ nam cho tôi suốt đời.



 Trường St Catherine’s, Sydney   |   19     TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC SINH NƯỚC NGOÀI

Các yêu cầu tuyển sinh vào  
Trường St Catherine’s Sydney

Tất cả học sinh phải làm bài kiểm tra 
Tiếng Anh, Toán và Năng lực Tổng 
quát do Dịch vụ Tư vấn Giáo dục Úc 
(AEAS) phụ trách hoặc Bài kiểm tra 
Tuyển sinh và Thẩm định Quốc tế 
(IDAT). St Catherine's không chấp 
nhận IELTS.

Bài kiểm tra AEAS hoặc bài kiểm tra 
IDAT sẽ xác định xem học sinh có 
cần phải học Khóa học Tiếng Anh 
Học sinh Nước ngoài (ELICOS) hay 
không. Học sinh sẽ theo học khóa 
học ELICOS tại Sydney. Trường St 
Catherine's không có liên kết với 
International House (IH Sydney), 
Mega Education, Times Academy 
hoặc Pathways Armidale nhưng 
chấp nhận tính đáng tin cậy của các 
chương trình ELICOS do họ cung 
cấp.

Nếu ELICOS là điều bắt buộc, việc 
con gái quý phụ huynh được nhập 
học Trường St Catherine's sẽ phụ 
thuộc cháu hoàn thành khóa học 
ELICOS thành công. Nhà trường sẽ 
xét duyệt từng đơn ghi danh theo 
hoàn cảnh cụ thể và có thể cần 
thêm các điều kiện tiên quyết để 
được nhập học.

Dưới đây là mức độ tuyển sinh tối thiểu.

Cấp lớp Điểm tối thiểu Các yêu cầu  
về mức độ thành thạo

Lớp 5 – 6 51+ Trung cấp
Lớp 7 – 9 61+ Trên trung cấp
Lớp 10 71+ Dự bị Nâng cao

Vui lòng sử dụng thông tin này như thông tin hướng dẫn, có thể thay đổi.

HỌC BỔNG/KHÍCH LỆ
Trường chúng tôi đánh giá cao các 
học sinh nước ngoài và sẵn lòng cấp 
cho các gia đình Việt Nam suất học 
bổng khích lệ 4.000 đô la Úc vào 
thời điểm nhận chỗ học.
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Quy trình ghi danh Trường  
St Catherine’s Sydney

BƯỚC 1
Gửi đơn ghi danh trực tuyến và trả lệ phí 
đăng ký không hoàn lại (500 đô la Úc) 
và tải lên bản sao những giấy tờ dưới 
đây của con gái quý phụ huynh:
 - Giấy khai sinh
 - Hộ chiếu
 -  Hai học bạ gần đây nhất (đã dịch và 

được nhà trường hoặc đại lý giáo dục 
xác thực). Chúng tôi khuyên quý phụ 
huynh nên chỉ định đại lý giáo dục, 
hãy xem tại trang web của chúng tôi 
để biết các đại lý đã được chấp thuận.

 - Kết quả kỳ kiểm tra AEAS hoặc IDAT.

BƯỚC 2
Con gái quý phụ huynh sẽ dự cuộc 
phỏng vấn với thành viên trong nhóm 
lãnh đạo cấp cao (thông qua Zoom hoặc 
tại trường học).
 -  Một phụ huynh cũng cần có mặt trong 

cuộc phỏng vấn
 -  Các cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra 2 năm 

trước năm nhập học dự kiến của con 
gái quý phụ huynh, hoặc theo yêu 
cầu.

BƯỚC 3
Nếu có chỗ, nhà trường sẽ gửi thư mời 
ghi danh qua email, kèm giấy tờ ghi 
danh.
 -  Thư mời ghi danh sẽ cho biết ngày 

đến hạn phải chấp nhận ghi danh.
 -  Thư mời ghi danh sẽ cho biết liệu thư 

mời đó là tạm thời và phải hoàn thành 
khóa học ELICOS thành công hay 
không.

BƯỚC 4
Việc chấp nhận ghi danh là bắt buộc 
trước ngày đến hạn, và thanh toán lệ 
phí ghi danh không hoàn lại, không thể 
chuyển nhượng (4.000 đô la Úc).
 -  Sau khi nhận được sự chấp nhận 

và lệ phí ghi danh, nhà trường 
sẽ gửi Xác nhận Ghi danh (CoE, 
Confirmation of Enrolment) và Giấy 
Chứng nhận Nơi ở và Phúc lợi Phù 
hợp (CAAW, Certificate of Appropriate 
Accommodation and Welfare). Những 
giấy tờ này sẽ giúp quý phụ huynh xin 
thị thực du học cho con gái mình.

BƯỚC 5
Trước khi con gái quý phụ huynh nhập 
học, cần thực hiện những sắp xếp sau (có 
tính phí bổ sung):
 -  Đề cử người giám hộ – người này có 

thể là người thân hoặc người bạn biết 
nói tiếng Anh ở Sydney hoặc chỉ định 
Người Bênh vực Học sinh của Liên 
minh Học sinh Quốc tế (ISA).

 -  Cung cấp bản sao thị thực du học và 
bảo hiểm y tế học sinh nước ngoài 
(OSHC) của con gái quý phụ huynh.

 -  Ký túc xá đóng cửa trong thời gian 
nghỉ học kỳ. Nếu con gái của quý phụ 
huynh không có bạn bè/người thân 
hoặc sẽ không về nhà, Giám đốc Phụ 
trách Nội trú sẽ giúp cháu đặt chỗ 
ở cùng người bản xứ với Mạng lưới 
Người bản xứ của Úc (AHN).

 -  Thanh toán học phí một học kỳ phí nội 
trú (nếu có) và khoản tiền đặt cọc có 
thể được hoàn lại (10.000 đô la Úc) 30 
ngày trước khi con gái quý phụ huynh 
nhập học.

 -  Quý phụ huynh sẽ nhận được thông 
báo về việc truy cập cổng thông tin 
nhà trường và thông tin về đồng phục, 
sách giáo khoa và chi tiết nhập học.

BƯỚC 6
Giới thiệu nhà trường và bắt đầu học tại 
Trường St Catherine’s.Phát huy  

tiềm năng tuyệt vời  
của riêng mình.
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Vui lòng xem các Điều khoản và 
Điều kiện (không cư trú) về các 
khoản phí bổ sung phải trả nhưng 
không giới hạn như đã nêu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng 
gửi email cho Trưởng Bộ phận Ghi 
danh trường chúng tôi, bà Mandy 
Treweeke theo địa chỉ enrol@
stcaths.nsw.edu.au 

26 Albion Street 
Waverley NSW 2024 Australia 

enrol@stcaths.nsw.edu.au 
+61 2 8305 6200 
www.stcatherines.nsw.edu.au

ABN 98 012 260 068  
Số Cơ sở Giáo dục CRICOS: 02322K
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