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Chào Mừng Quý Vị!

Cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm tới Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur. Trong hơn 25 

năm qua, trường Macarthur đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng quốc tế cũng như 

đem lại nền giáo dục hàng đầu cho các học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, sinh hoạt 

trong môi trường Cơ Đốc giáo vô cùng tương trợ.        

Các học sinh tại Macarthur được trải nghiệm nền giáo dục chất lượng, tập trung chuẩn bị vào đại 

học để có một nền tảng vững chắc cho sự thành công trong tương lai, khi là một cá nhân tham 

gia vào lực lượng lao động toàn cầu. Bên cạnh văn hóa học thuật phong phú, trường cung cấp 

các chương trình mở rộng với các hoạt đông ngoại khóa, giúp học sinh tìm ra lĩnh vực chuyên 

môn của mình để trở thành các cá nhân xuất chúng. Tại Trường Anh Giáo Macarthur, chúng tôi 

nhắm đến việc mang lại cho học sinh cơ hội phát triển các kỹ năng sống thiết yếu. Tư duy phản 

biện, tính tự giác, sự chính trực, kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, kỹ năng doanh nghiệp cũng như giao 

tiếp chỉ là một vài trong số đó.    

Tại Macarthur, chúng tôi tự hào về Chương Trình Học sinh Quốc tế hiện đang vô cùng thành 

công và phát triển mạnh mẽ, cùng với những lợi ích mà chương trình đem lại cho cả học sinh 

quốc tế và học sinh Úc khi các em được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác.

Trọng tâm trong Xu Hướng của Macarthur chính là phương pháp và thái độ giảng dạy, thứ làm 

nên nền tảng cho các giá trị của trường chúng tôi. Tôn trọng, chính trực, trung thực, xuất sắc, 

hiếu học, kỷ luật cá nhân, trách nhiệm, khiêm tốn, và phóng khoáng chính là những gì mà giáo 

viên trường chúng tôi luôn hướng đến cũng như làm gương cho học sinh.

Mối quan hệ giữa Nhà Trường, phụ huynh và học sinh là vô cùng quan trọng cho sự thành công 

trong giáo dục. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý vị trong chuyến hành trình du học đầy 

thú vị này vì chúng tôi sẽ trao cho các em chìa khóa nắm giữ tương lai của chính mình.

David Nockles

BA, DipEd, MEd, EdD

Tiến Sĩ D P Nockles

Thông Điệp Từ 
Hiệu Trưởng
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Trao Cho Học 
Sinh Chìa 
Khóa Nắm Giữ 
Tương Lai

4



5

Mục Lục
Thông Điệp Từ Hiệu Trưởng 02

Địa Điểm và Tiện Nghi 06

Văn Hóa Học Tập 09 

Học Tập tại Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur 10

Một ngày tại Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur 12 

Hỗ Trợ Học Tập 12

Ngoại Khóa 15

Tương Lai Sau Khi Học tại Macarthur 17

Chia Sẻ của Du Học Sinh 18

Ở với Gia Đình Người Bản Xứ 20

Quy Trình Ghi Danh 23



6

Wollongong

Sydney

Sân Bay 
Sydney

1 Tiếng Đồng Hồ Lái Xe

Camden

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur cách trung tâm 

thành phố Sydney 1 giờ đồng hồ, tọa lạc trên mảnh đất tuyệt 

đẹp rộng 84 mẫu Anh. Trường cũng chỉ cách Wollongong 

một giờ, Canberra hai giờ và Blue Mountains 1,5 giờ. Khu vực 

Macarthur là một trong những vùng phát triển nhanh nhất 

tại Sydney và gần với khu phát triển Sân Bay Western Sydney 

mới.

Quy mô và địa điểm của trường tạo nên một môi trường học 

tập độc đáo trong lòng Sydney. Trường Trung Học Anh Giáo 

Macarthur có cả một không gian ngoài trời rộng lớn dành 

cho hoạt động thể thao, lớp học ngoài trời, và nông trại của 

trường.

Khám Phá Đam Mê
Phát Triển Tài Năng
Một Truyền Thống Xuất Sắc

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur luôn chủ động  

chuẩn bị cho học sinh vào đại học. Macarthur là ngôi trường 

hàng đầu tại khu vực Tây Nam Sydney.

Dịch Vụ

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur kỳ vọng rằng học 

sinh của mình sẽ phục vụ cộng đồng cả trong lẫn ngoài 

trường. Nhiều cơ hội được tạo ra trong cộng đồng trường, 

cộng đồng phương, cũng như ở nước ngoài để học sinh có 

thể phục vụ những cá nhân khác.

Giáo Viên Tận Tâm

Giáo viên tại Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur được 

đào tạo tốt và không ngừng phát triển những kỹ năng 

chuyên môn của mình. Các giáo viên của chúng tôi vô cùng 

tâm huyết với Trường và được yêu cầu phải thể hiện giá trị 

tương tự với những gì mà chúng tôi mong đợi ở học sinh.

Cơ Hội

Các câu lạc bộ ngoại khóa của chúng tôi được thiết kế nhằm 

thử thách tư duy học sinh và phát triển các kỹ năng ngoài lớp 

học. Các câu lạc bộ cũng mang đến những cơ hội để học sinh 

ở các khối khác nhau gặp gỡ và tương tác với nhau. Âm Nhạc, 

chế tạo robot, Nhiếp Ảnh, Thể Thao, Nông Nghiệp, Kịch Nghệ, 

Nghệ Thuật, Thuyết trình Trước Công chúng Tranh Luận chỉ là 

một vài ví dụ về các cơ hội mà học sinh có thể trải nghiệm.

Giá Trị

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur giảng dạy và làm 

gương cho học sinh về những giá trị mà Nhà Trường vô cùng 

tự hào: tôn trọng, chính trực, trung thực, xuất sắc, hiếu học, 

tinh thần tự giác, trách nhiệm, khiêm tốn và phóng khoáng.

Học Tập Suốt Đời 

Giáo dục tại Macarthur chỉ là khởi đầu cho quá trính học tập 

cả đời. Chúng tôi luôn cố gắng tạo cho học sinh ham muốn 

được học hỏi và phấn đấu để đạt được những gì tốt nhất có 

thể, giúp tạo ra đam mê học tập lâu dài sau khi các em tốt 

nghiệp. 

Địa Điểm và 
Tiện Nghi



Việc học tập tại Úc dù có rất nhiều thử thách  nhưng đây lại là trải nghiệm 
truyền cảm hứng cho em. Có thể sống ở một nơi có văn hóa khác biệt đã 
thực sự giúp em mở mang đầu óc. Điều này giúp em hiểu nhiều hơn về 
những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Việc sống xa quê hương thực 
sự thúc đẩy những giới hạn của mình và cho em cơ hội để thoát ra khỏi 
vùng an toàn của bản thân. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, 
song khi nhìn lại những gì mình đã chinh phục được, bạn sẽ cảm thấy rất 
tự hào về bản thân.

Em sẽ không thể làm được việc đó nếu như  không có gia đình người bản 
xứ và giáo viên của em, những người đã hỗ trợ em rất nhiều khi em cảm 
thấy lạc lõng. Em nghĩ rằng đây là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng giá 
cho tương lai của mình vì em đã hiểu được nhiều hơn không chỉ về thế 
giới xung quanh mình và còn là hiểu chính cá nhân mình.

Qian Wang
Qian đến từ Thượng Hải, 
Trung Quốc và bắt đầu 
học tại Macarthur từ  
Lớp 9. Cô sẽ học tại 
Macarthur tổng cộng 3.5 
năm.
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Văn Hóa Học Tập
Tại Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur, chúng tôi khuyến 

khích học sinh phấn đấu đạt những thành tích học tập cao. 

Nhà Trường có nền văn hóa học tập mà ở đó các học sinh sẽ 

được thử thách, được mang đến những cơ hội nghiên cứu, và 

nơi những suy nghĩ có chiều sâu được ủng hộ hết mình.

Tất cả các môn học tại Macarthur đều hướng tới điểm số vào 

đại học.

Để hỗ trợ học sinh đạt được mục tiêu của mình, Trường Trung 

Học Anh Giáo Macarthur cung cấp nhiều hỗ trợ cho các du học 

sinh quốc tế. Các kỹ năng Tiếng Anh là một yếu tố quan trọng 

giúp học sinh thể hiện khả năng của mình một cách tốt nhất. 

Các giáo viên dạy Tiếng Anh (EAL/D) làm việc gần gũi với học 

sinh để có thể hỗ trợ các em trong tất cả các môn học.

Các tòa nhà đều được trang bị máy điều hòa không khí, màn 

hình cảm ứng và công nghệ tân tiến nhất. Sĩ số lớp học khoảng 

25 em một lớp.  Đối với Lớp 11 và 12,  học sinh có nhiều lựa 

chọn về môn học hơn nên có những lớp chỉ có khoảng sáu học 

sinh. Sĩ số lớp nhỏ giúp giáo viên tập trung sự quan tâm cần 

thiết cho từng học sinh để có thể hỗ trợ các em đạt được tiềm 

năng của chính mình.
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Học Tập tại  
Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur

Môn Học Bắt Buộc của Lớp 9 và Lớp 10
Môn Học Tự Chọn của  
Lớp 9 và Lớp 10

Tiếng Anh

Toán

Khoa Học

Phát Triển Bản Thân,

Sức Khỏe và Giáo Dục 

Thể Chất (PDHPE)

Tiếng Anh

Toán

Khoa Học

Lịch Sử Úc

Địa Lý Úc

Lịch Sử

Địa Lý

Âm Nhạc

Tiếng Indonesia

Lịch Sử hoặc Địa Lý

Phát Triển Bản Thân,

Sức Khỏe và Giáo Dục 

Thể Chất (PDHPE)

Kinh Thánh Học       

Công Nghệ (hội thảo và máy tính)

Nghệ Thuật Tạo Hình

Kinh Thánh Học

Nông Nghiệp

Thương Mại

Thiết Kế và Công Nghệ

Kịch

Tiếng Indonesia

Công Nghệ Thông Tin và Phần Mềm

Âm Nhạc

Nghệ Thuật Tạo Hình

Môn Học của Lớp 7 và Lớp 8
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Môn Học của Lớp 11 và Lớp 12

Tiếng Anh Nâng Cao

Tiếng Anh Tiêu Chuẩn

Tiếng Anh là Ngoại Ngữ/ Phương Ngữ 

Bổ Sung

Tiếng Anh Mở Rộng 1

Tiếng Anh Mở Rộng 2 (Lớp 12)                    

Toán

Toán Tiêu Chuẩn 2

Toán Mở Rộng 1  

Toán Mở Rộng 2 (Lớp 12)           

Nông Nghiệp

Sinh Học

Hóa Học

Khoa Học về Trái Đất và Môi Trường

Vật Lý

Lịch Sử Cổ Đại

Lịch Sử Hiện Đại

Lịch Sử Mở Rộng (Lớp 12)

Xã Hội và Văn Hóa

Nghiên Cứu Tôn Giáo 1

Nghiên Cứu Tôn Giáo 2

Kịch

Âm Nhạc 1

Âm Nhạc 2

Âm Nhạc Mở Rộng (Lớp 12)

Kinh Doanh

Kinh Tế

Địa Lý

Pháp Lý

Phát Triển Cá Nhân, Sức Khỏe và  Giáo 

Dục Thể Chất  (PDHPE)

Tiếng Indonesia Căn Bản

Tiếng Indonesia Mở Rộng (Lớp 12)

Thiết Kế và Công Nghệ

May mặc và Thiết Kế

Xử Lý Thông Tin và Công Nghệ

Thiết Kế và Phát Triển Phần Mềm

Nghệ Thuật Tạo Hình
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7.00-7.15 sáng Bắt xe buýt đến trường

8.10 sáng Bắt đầu buổi học

10.40 sáng Giải lao

11.00 sáng Tiếp tục buổi học

1.00 chiều Bữa trưa

1.40 chiều Tiếp tục buổi học

2.40 chiều Kết thúc buổi học Về nhà bản xứ  bằng xe buýt

3.00 chiều Bắt đầu các lớp học ngoại khóa Tiếng Anh là Ngoại Ngữ/ Phương Ngữ  Bổ 

Sung bắt buộc mỗi thứ Hai cho đến 4.15 

chiều

Một Ngày tại    
Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur

Lớp 7-12

Hỗ Trợ Học Tập
Tất cả du học sinh quốc tế được yêu cầu tham 

dự một buổi học thêm tiếng Anh mỗi tuần từ 2 

giờ 45 chiều đến 4 giờ 15 chiều.  Lớp học hỗ trợ 

thêm này giúp các em phát triển tiếng Anh học 

thuật và chuẩn bị tốt hơn cho các bài kiểm tra.

Học sinh từ Lớp 10 đến Lớp 12 có cơ hội học tập 

trong thư viện trường từ 4 giờ 30 chiều đến 7 giờ 

30 tối, bốn buổi tối một tuần (Thứ Hai đến Thứ 

Năm). Trong các buổi học này, giáo viên sẽ giám 

sát học sinh và có cả bữa ăn tối. Đây là một cơ 

hội lý tưởng cho học sinh tận dụng các cơ sở vật 

chất của chúng tôi và có thời gian học tập đầy kỷ 

luật.  Học sinh ở nhà bản xứ sẽ được hỗ trợ đưa 

đón về nhà. Xin lưu ý rằng sẽ có một khoản phí 

nhỏ cho dịch vụ này.
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Một Ngày tại    
Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur

Có nhiều cách khác nhau để đánh giá học sinh. Những cách 

đánh giá này bao gồm bài tập về nhà, bài kiểm tra trên lớp, bài 

thi, thuyết trình miệng và các nhiệm vụ nhóm. Mỗi năm học 

sinh được tư vấn nên sử dụng phương pháp nào cho từng môn 

học.

Ngoài các môn học mà trường chúng tôi cung cấp, học sinh 

cũng có thể chọn một ngôn ngữ bổ sung để học thông qua 

Trường Ngôn Ngữ Tiểu Bang NSW. Trưởng Khoa Nghiên Cứu tại 

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur hỗ trợ học sinh trong 

quá trình học tập cũng như giám sát việc nộp bài kiểm tra đánh 

giá.

Nền giáo dục của Úc yêu cầu học sinh phải có ý thức tự lập 

trong học tập. Học sinh được khuyến khích và hỗ trợ để quản 

lý thời gian học tập và lập kế hoạch học tập, thay vì được hướng 

dẫn từng phần của quá trình học. Cũng giống như tại các 

trường đại học, học sinh Macarthur chuyển đổi qua lại giữa các  

lớp học và giữa các giáo viên cho mỗi buổi học khác nhau trong 

suốt cả ngày.

. 

Thứ Hai Thứ Tư Thứ Năm Thứ SáuThứ Ba

Buổi 
Học 1 

giờ
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Ngoại Khóa
Những nỗ lực về các hoạt động ngoại  khóa bên ngoài lớp học 

là một điểm mấu chốt trong hệ thống  giáo dục của Trường 

Trung Học Anh Giáo Macarthur dành cho con quý vị. Các 

chương trình này mang đến nhiều cơ hội để phát triển nhân 

cách và các kỹ năng trong các hoạt động mà các em phải khám 

phá và thử thách bản thân.

Các Chương Trình Ngoại Khóa bao gồm Âm Nhạc (biểu diễn 

trong Dàn Nhạc, Ban Nhạc Hòa Nhạc, Ban Nhạc Swing, Hợp 

Xướng, Đoàn Trống), Giải Thưởng Quốc Tế Công Tước Xứ 

Edinburgh (bao gồm đi bộ đường dài, phục vụ cộng đồng, kỹ 

năng và hoạt động thể chất), Thể Thao, Đội Triển Lãm Nông 

Nghiệp, Câu Lạc Bộ Kịch, Câu Lạc Bộ Cờ Vua, Diễn Thuyết, 

Tranh Luận, Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh, Âm Thanh và Ánh Sáng, 

Chế tạo robot và nhiều hơn nữa.
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Nền giáo dục Macarthur đem đến cho học sinh cơ hội học tập 

lâu dài. Các môn học hiện có tại Macarthur là tất cả các môn 

dự bị đại học cung cấp cho học sinh nền tảng vững chắc để vào 

đại học.

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur thường xuyên nằm 

trong 100 trường hàng đầu ở New South Wales.

Kết quả Xếp Hạng Tuyển Sinh Đại Học ở Úc (ATAR) ba 
năm qua của chúng tôi là:

90% học sinh tốt nghiệp Trường Trung Học Anh Giáo 

Macarthur đủ điều kiện để vào đại học. Chúng tôi tạo được 

danh tiếng mạnh mẽ với các trường đại học địa phương và hỗ 

trợ học sinh với chương trình đầu vào sớm. 

Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông của chúng tôi hỗ 

trợ học sinh lựa chọn các khóa học để vào đại học. Học sinh có 

thể vào một số trường đại học bao gồm Đại Học Sydney, Đại 

Học New South Wales, Đại Học Công Nghệ Sydney, Đại Học 

Macquarie, Đại Học Wollongong và Đại Học Western Sydney. 

Tương Lai Sau Khi Học Tại Macarthur 
Kết nối với trường đại học để vào trường sớm

+90 +80 +70

24% 44% 60%
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Chia Sẻ Của Du Học Sinh

Cheng Cheng Zhang

Wenzhe He

Peter He
Bố của Wenzhe

Học sinh của trường Macarthur từ năm 2014 cho đến khi tốt nghiệp vào năm 2017. Hiện 
đang học Thiết Kế Thời Trang tại Học Viện Thiết Kế Whitehouse ở Sydney.

Học sinh của trường Macarthur từ năm 2016 cho đến khi tốt nghiệp vào 
năm 2018. Hiện đang học Kỹ Thuật Y Sinh tại Trường Đại Học Sydney.

Học tập tại Macarthur không chỉ giúp em mở rộng tầm nhìn mà còn cho em cơ hội trải nghiệm và 

hiểu biết về văn hóa Úc. Các giáo viên cũng giúp em trong các khóa học, đặc biệt là viết luận. Thầy cô 

cũng chia sẻ những hiểu biết của mình về việc phát triển bản thân trong hoạt động nhóm của học 

sinh.

Những người bạn em đã có, lối sống của em, và phương pháp học tập em đã có tại 

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur giúp em có niềm vui của tình bạn, sống một 

cuộc sống như người Úc thực thụ và tìm được một công việc bán thời gian tuyệt vời 

khi học tại trường đại học Úc. 

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur mang đến nhiều cơ hội giúp cải thiện khả 

năng và nâng cao sự tự tin của con tôi. Trường cũng chọn nhà bản xứ đáng tin cậy 

giúp chúng tôi bớt lo lắng về sự an toàn và phát triển cá nhân của con tôi. Con tôi 

được tận hưởng những điều tốt đẹp ở môi trường Úc.

Trao Cho Học Sinh Chìa  Khóa Nắm Giữ Tương Lai
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Ba năm trước, con gái tôi đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh trung học và nhận được thư nhập học từ 

Trường Trung Học Thượng Hải. Ở lại Trung Quốc để học Trường Trung Học Thượng Hải hay đi du 

học? Là cha mẹ, chúng tôi suy nghĩ cân nhắc một thời gian và cuối cùng đã cho con gái đến Sydney 

để đăng ký vào Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur theo kế hoạch. Chúng tôi vui mừng vì đã 

quyết định như thế.

Mục đích của Macarthur trong việc giáo dục học sinh nước ngoài và tôn trọng các du học sinh quốc 

tế là rất rõ ràng. Họ cẩn thận trong việc lựa chọn nhà bản xứ phù hợp với tính cách của từng học 

sinh. Họ luôn để ý đến sự tiến bộ của học sinh ở trường và cả ở nhà người bản xứ. Nhà trường đảm 

bảo an toàn cho học sinh 24 giờ thông qua hệ thống quản lý an toàn nghiêm ngặt và việc quản lý 

hiệu quả các hành vi ngoài xã hội của học sinh. Giáo viên thậm chí còn giúp đỡ dạy kèm khi học sinh 

gặp khó khăn trong học tập.

Nhờ Macarthur, con gái chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và khó quên tại trường trung 

học, khi ở xa cha mẹ.

Sophia

Qian Wang

Mẹ của Qian Wang

Học sinh của trường Macarthur từ năm 2016. Qian sẽ tốt nghiệp vào cuối năm 2019. Hãy 
tham khảo chia sẻ của em ở Trang 7.

Trao Cho Học Sinh Chìa  Khóa Nắm Giữ Tương Lai



20

Ở với Gia Đình Người Bản Xứ 
Sự chu đáo của trường Macarthur

Tất cả du học sinh bắt buộc phải được sắp xếp chổ ở được phê 

duyệt trước khi được cấp visa. Sắp xếp học sinh ở với gia đình 

nhà bản xứ  người Úc, là một cách tuyệt vời để học sinh trở 

thành thành viên của một gia đình và học hỏi cách sống của 

người Úc. Úc là một quốc gia đa văn hóa và các gia đình bản 

xứ đến từ nhiều nơi khác nhau. Tất cả các gia đình đó đều nói 

tiếng Anh.

Tại Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur, Nhà Trường sẽ 

quản lý  phúc lợi và chỗ ở của học sinh. Nhà Trường cung cấp 

một người giám hộ được chỉ định là Người Đăng Ký Nhập Học 

cho Du Học Sinh. Tất cả các gia đình cho học sinh lưu trú đều 

được Nhà Trường biết đến và thẩm định thường xuyên. Nhà 

trường cũng thường xuyên liên lạc với họ.

Các gia đình cho học sinh lưu trú sẽ hỗ trợ và khuyến khích 

học sinh trong học tập. Chỗ ở tại nhà người bản xứ bao gồm 

một phòng được trang bị nội thất riêng, tất cả các bữa ăn bảy 

ngày một tuần và Wi-Fi. Chi phí đi lại bằng xe buýt không bao 

gồm trong chi phí ở. Tất cả chỗ ở tại nhà người bản xứ dành 

cho học sinh đều có thể tiếp cận các dịch vụ xe buýt công cộng.

1. Học sinh sống với cha/mẹ hoặc người thân, và cha/mẹ 

hoặc người thân sẽ xin visa giám hộ để sống ở Úc với học 

sinh. Quyền giám hộ này được Bộ Nội Vụ phê duyệt. 

2. Học sinh nộp đơn xin ở nhà người bản xứ do nhà trường 

sắp xếp. Trong trường hợp này, trường cung cấp Chứng 

nhận Sắp xếp Chỗ ở / Phúc lợi Phù hợp (CAAW) để học sinh 

nộp đơn xin thị thực với Bộ Nội vụ. 

Có hai lựa chọn về phúc lợi và chỗ ở tại trường 
Macarthur:
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Quy Trình Nhập Học
Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur nhận học sinh đang có Visa Học Sinh (Visa 500) và cả 

những học sinh đang có Visa Tạm Thời. Macarthur cũng hỗ trợ các học sinh là Công Dân Úc hoặc 

Thường trú nhân với tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Học sinh cần lưu ý rằng bất kể loại visa của học sinh, nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ 

đẻ thì học sinh bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra tiếng Anh và có thể được yêu cầu tham 

gia một khóa học ngôn ngữ trước khi bắt đầu nhập học. Mỗi học sinh được đánh giá riêng, và 

thời gian cần thiết ở khóa học đó sẽ được xác định phù hợp với từng em.

Trường Trung Học Anh Giáo Macarthur nhận học sinh từ sáu tuổi trở lên. Học sinh phải sống với 

cha/mẹ hoặc thành viên gia đình cho đến khi các em hoàn thành Lớp 6, lúc đó các em có thể 

chuyển đến chỗ ở tại nhà người bản xứ hoặc vẫn sống với người thân của mình.

Bước 1
Nộp đơn đăng ký, bản sao hộ chiếu, giấy khai sinh, học bạ và bất kỳ kết quả kiểm tra tiếng 

Anh nào.

Bước 2
Nhân Viên Xét Duyệt Hồ Sơ Du Học Sinh sẽ liên hệ với học sinh để sắp xếp thời gian phù 

hợp cho buổi phỏng vấn trực tuyến qua video. Hầu hết học sinh đều bắt buộc phải làm bài 

kiểm tra tiếng Anh.

Bước 3
Macarthur sẽ thông báo nếu đơn đăng ký thành công. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ thông 

báo cho học sinh cần bao lâu để học khóa học tiếng Anh và ngày ghi danh được đề xuất.

Bước 4
Thư mời nhập học sẽ được gửi đến phụ huynh. Phụ huynh học sinh chấp nhận thư mời học 

bằng cách ký tên và đóng học phí nhập học. Sau khi hoàn tất, trường sẽ gửi Xác Nhận Nhập 

Học (CoE) và Xác Nhận Nơi Ở Thích Hợp và Chứng Nhận Phúc Lợi (CAAW). (Những giấy tờ 

này dùng để nộp đơn xin Visa Học Sinh 500). Khi đó học sinh có thể nộp đơn xin Visa Học 

Sinh.

Bước 5
Bây giờ học sinh có thể sẵn sàng lên kế hoạch cho việc sang Úc. Học sinh đang xin Visa 500 

nên đợi được cấp visa trước khi đặt vé máy bay. Trong thời gian này, Nhà Trường sẽ cung 

cấp các tài liệu hướng dẫn.
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Nhân Viên Xét Duyệt Hồ Sơ Du Học
Điện Thoại:  +61 2 4629 6229
Email:  international@macarthur.nsw.edu.au 
Website:  macarthur.nsw.edu.au 
 
Số CRICOS 02269K

WeChat


