
Trường có cộng đồng học sinh đa văn hoá với 
xấp xỉ 1,500 học sinh đến từ hơn 40 quốc gia, 
bao gồm khoảng 100 Học sinh Quốc tế. Cùng 
với đó là hơn 160 giáo viên và nhân viên hỗ 
trợ. Trường cách trung tâm Melbourne 16 cây 
số, gần với đường cao tốc phía Đông, theo đó 
chỉ mất 20 phút để vào trung tâm thành phố. 
Ngoài ra, việc đi học hàng ngày cũng sẽ rất dễ 
dàng với phương tiện công cộng và các trạm 
xe buýt ngay ngoài khuôn viên trường. 

Tại Trường Trung học East Doncaster, chúng 
tôi có bề dày truyền thống học tập xuất sắc, đi 
cùng với đó là tinh thần tự giác học tập của mỗi 
học sinh. Chúng tôi muốn các em có sự trải 
nghiệm ý thức về thành tựu, không chỉ phát 
triển trong học tập, mà còn phát triển cả về tính 
cách, cảm xúc và khả năng giao tiếp xã hội.

Trường Trung học East Doncaster là trường thuộc hệ thống trường công lập bang Victoria 
được thành lập năm 1974, toạ lạc tại khu dân cư vùng ngoại ô phía đông Melbourne. Trường 
dành cho cả học sinh nam và nữ, cung cấp các khóa học phong phú dành cho học sinh từ
Lớp 7 đến Lớp 12. 
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Tại trường Trung học East Doncaster, bạn sẽ có cơ hội:
– Học tập với cơ sở vật chất tiện nghi cùng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp.
– Được chào đón nồng hậu bởi cộng đồng trường
– Nhiều cơ hội phát triển khả năng và đạt thành tích cao trong học tập.
– Xây dựng tình bạn bền vững với các học sinh bản xứ.students
– Có được nền tảng vững chắc cho việc học cao hơn và phát triển trong sự

nghiệp. 

Là ngôi trường có thành tích học tập cao của thế 
kỉ 21, Chúng tôi chú trọng phát triển một môi 
trường học tập thân thiện và đoàn kết để học 
sinh có được tư duy sắc bén, giao tiếp tốt và
hiểu biết rộng. Chúng tôi đặt kỳ vọng cao ở các
em sự cam kết gắn bó cùng giúp đỡ lẫn nhau 
vươn tới thành công trong việc học tập. Chúng 
tôi tự hào về Chương trình Học sinh Quốc tế uy 
tín của mình, và trân trọng những giá trị của giáo 
dục mang tầm quốc tế. Mỗi thế hệ học sinh của 
trường đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm 
châu Á, châu Âu, và miền Nam nước Mỹ. Các 
bậc phụ huynh chọn Chúng tôi không chỉ vì sự
xuất sắc trong các chương trình giảng dạy, mà 
còn vì danh tiếng của trường nơi mà con em của 
mình được trải nghiệm ý thức về thành tựu và 
sự phát triển. Chúng tôi luôn không ngừng nỗ 
lực nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một cộng 
đồng giáo dục toàn cầu xuất sắc.

Chương Trình
Du Học Sinh
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Student testimony – Regina Nguyen - Quynh Nhu
I am proud to say that EDSC has embraced me as a part of their community and made me feel so welcome and involved in learning. It has given me a 
lot of opportunities to integrate with students coming from various cultural backgrounds. Besides our core curriculum areas including English, Science, 
Mathematics, PE & Health and Humanities, I also explore a number of interesting and engaging subjects from a wide range of areas which then help 
me to develop my skills and creativity such as Design and Technology, Visual Arts along with Drama and Theatre. EDSC has always shown its passion in 
teaching as well as assisting their students with their outstanding learning environment and modern facilities. At our school we assign a department 
for each studying area: Physics Department and Chemistry Department with laboratories, equipped Wood Technology and Food Technology 
classrooms, school stadium, the gym, tennis and basketball courts, soccer pitch, etc. These are the most valuable sources that the school has provided 
to encourage us to keep working hard and improving ourselves. Moreover, EDSC has moulded my personality and enhanced my self-esteem through 
its strong Leadership Program and co-curricular activities. Over the course of three years, joining EDSC Leadership has made me a good public speaker 
as well as a more confident and resilient human being. I also feel nurtured within the school environment because our school is upholding such a big 
International Student Program which aims to support overseas students and break boundaries between them and local students. This is showed 
through the organisations of many excursions and school events such as House Spirits, Multicultural Week, Say ‘Hi’ Day. I am really grateful for having 
the chance to study at EDSC. This place gathers the most committed teachers and supportive peers who make my high school life become the most 
enjoyable one. 

Nhắc đến Melbourne, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một thành phố đáng sống nhất thế giới. Và giáo dục- một thứ rất quan trọng- đã trở thành một trong 
những nguyên nhân góp phần xây dựng nên một Melbourne lý tưởng như thế. Cụ thể hơn, đó chính là một nền giáo dục tốt và có giá trị được công 
nhận toàn cầu. Tôi nhận rõ điều này khi tôi được trải nghiệm nền giáo dục ở trường East Doncaster Secondary College. Với hơn 1500 học sinh đến từ 
nhiều nền văn hóa khác nhau, trường đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ dạy dỗ và quan tâm đến đời sống của những du học sinh học tập tại ngôi 
trường của mình. Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, trường đã mang đến cho tôi những giây phút học tập lẫn vui chơi hiệu quả. Trường thường 
xuyên tổ chức những hoạt động ngoại khóa bổ ích và tạo điều kiện cho chúng tôi thể hiện và thách thức bản thân mình. Các bạn cũng có cơ hội tham 
gia vào ban lãnh đạo các khối và học được những kĩ năng vô cùng thiết thực cho cuộc sống sau này. Riêng bản thân tôi, thông qua việc tham gia ban 
lãnh đạo hội du học sinh, tôi đã tích lũy cho bản thân khả năng hoạt ngôn trước công chúng và tinh thần đồng đội. Tôi đã có những kinh nghiệm quý 
báu khi cộng tác với những bạn đồng trang lứa đến từ nhiều quốc gia khác nhau. East Doncaster Secondary College có một hệ thống môn học đa dạng 
và phong phú, từ các môn Khoa học Tự nhiên cho đến Xã hội và đồng thời các môn năng khiếu, giáo dục thể chất. Tôi rất tự hào khi được học ở một 
môi trường học lành mạnh như ở East Doncaster Secondary College. Nếu cho tôi một cơ hội để lựa chọn lần hai, East Doncaster Secondary College vẫn 
sẽ là lựa chọn hàng đầu.

East Doncaster
Trường Trung Học

Trường Trung Học 
East Doncaster

Các trường đại học:

Trường Trung Học 
East Doncaster

Trường có cộng đồng học sinh đa văn hoá với 
xấp xỉ 1,500 học sinh đến từ hơn 40 quốc gia, 
bao gồm khoảng 100 Học sinh Quốc tế. Cùng 
với đó là hơn 160 giáo viên và nhân viên hỗ 
trợ. Trường cách trung tâm Melbourne 16 cây 
số, gần với đường cao tốc phía Đông, theo đó 
chỉ mất 20 phút để vào trung tâm thành phố. 
Ngoài ra, việc đi học hàng ngày cũng sẽ rất dễ 
dàng với phương tiện công cộng và các trạm 
xe buýt ngay ngoài khuôn viên trường. 

Tại Trường Trung học East Doncaster, chúng 
tôi có bề dày truyền thống học tập xuất sắc, đi 
cùng với đó là tinh thần tự giác học tập của mỗi 
học sinh. Chúng tôi muốn các em có sự trải 
nghiệm ý thức về thành tựu, không chỉ phát 
triển trong học tập, mà còn phát triển cả về tính 
cách, cảm xúc và khả năng giao tiếp xã hội.

Trường Trung học East Doncaster là trường thuộc hệ thống trường công lập bang Victoria 
được thành lập năm 1974, toạ lạc tại khu dân cư vùng ngoại ô phía đông Melbourne. Trường 
dành cho cả học sinh nam và nữ, cung cấp các khóa học phong phú dành cho học sinh từ 
Lớp 7 đến Lớp 12. 

East Doncaster Secondary College  

20 George Street, Doncaster East  
Victoria 3109 Australia

Phone: (+61 3) 9842 2244
Facsimile: (+61 3) 9841 8010
Email: east.doncaster.sc@edumail.vic.gov.au
Website: www.eastdonsc.vic.edu.au

CRICOS Provider Code 00861K
www.study.vic.gov.au

20km

10km

Port Phillip Bay 

East Doncaster
Secondary 
College

Pr
od

uc
ed

 b
y 

C
ol

le
ge

 P
ro

fil
e 

 P
h 

98
78

 2
80

0

Tại trường Trung học East Doncaster, bạn sẽ có cơ hội:
– Học tập với cơ sở vật chất tiện nghi cùng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp.
– Được chào đón nồng hậu bởi cộng đồng trường
– Nhiều cơ hội phát triển khả năng và đạt thành tích cao trong học tập.
– Xây dựng tình bạn bền vững với các học sinh bản xứ.students
– Có được nền tảng vững chắc cho việc học cao hơn và phát triển trong sự

nghiệp. 

Là ngôi trường có thành tích học tập cao của thế 
kỉ 21, Chúng tôi chú trọng phát triển một môi 
trường học tập thân thiện và đoàn kết để học 
sinh có được tư duy sắc bén, giao tiếp tốt và 
hiểu biết rộng. Chúng tôi đặt kỳ vọng cao ở các 
em sự cam kết gắn bó cùng giúp đỡ lẫn nhau 
vươn tới thành công trong việc học tập. Chúng 
tôi tự hào về Chương trình Học sinh Quốc tế uy 
tín của mình, và trân trọng những giá trị của giáo 
dục mang tầm quốc tế. Mỗi thế hệ học sinh của 
trường đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm 
châu Á, châu Âu, và miền Nam nước Mỹ. Các 
bậc phụ huynh chọn Chúng tôi không chỉ vì sự 
xuất sắc trong các chương trình giảng dạy, mà 
còn vì danh tiếng của trường nơi mà con em của 
mình được trải nghiệm ý thức về thành tựu và 
sự phát triển. Chúng tôi luôn không ngừng nỗ 
lực nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một cộng 
đồng giáo dục toàn cầu xuất sắc.

Chương Trình
Du Học Sinh
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Student testimony – Regina Nguyen - Quynh Nhu
I am proud to say that EDSC has embraced me as a part of their community and made me feel so welcome and involved in learning. It has given me a 
lot of opportunities to integrate with students coming from various cultural backgrounds. Besides our core curriculum areas including English, Science, 
Mathematics, PE & Health and Humanities, I also explore a number of interesting and engaging subjects from a wide range of areas which then help 
me to develop my skills and creativity such as Design and Technology, Visual Arts along with Drama and Theatre. EDSC has always shown its passion in 
teaching as well as assisting their students with their outstanding learning environment and modern facilities. At our school we assign a department 
for each studying area: Physics Department and Chemistry Department with laboratories, equipped Wood Technology and Food Technology 
classrooms, school stadium, the gym, tennis and basketball courts, soccer pitch, etc. These are the most valuable sources that the school has provided 
to encourage us to keep working hard and improving ourselves. Moreover, EDSC has moulded my personality and enhanced my self-esteem through 
its strong Leadership Program and co-curricular activities. Over the course of three years, joining EDSC Leadership has made me a good public speaker 
as well as a more confident and resilient human being. I also feel nurtured within the school environment because our school is upholding such a big 
International Student Program which aims to support overseas students and break boundaries between them and local students. This is showed 
through the organisations of many excursions and school events such as House Spirits, Multicultural Week, Say ‘Hi’ Day. I am really grateful for having 
the chance to study at EDSC. This place gathers the most committed teachers and supportive peers who make my high school life become the most 
enjoyable one. 

Nhắc đến Melbourne, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một thành phố đáng sống nhất thế giới. Và giáo dục- một thứ rất quan trọng- đã trở thành một trong 
những nguyên nhân góp phần xây dựng nên một Melbourne lý tưởng như thế. Cụ thể hơn, đó chính là một nền giáo dục tốt và có giá trị được công 
nhận toàn cầu. Tôi nhận rõ điều này khi tôi được trải nghiệm nền giáo dục ở trường East Doncaster Secondary College. Với hơn 1500 học sinh đến từ 
nhiều nền văn hóa khác nhau, trường đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ dạy dỗ và quan tâm đến đời sống của những du học sinh học tập tại ngôi 
trường của mình. Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, trường đã mang đến cho tôi những giây phút học tập lẫn vui chơi hiệu quả. Trường thường 
xuyên tổ chức những hoạt động ngoại khóa bổ ích và tạo điều kiện cho chúng tôi thể hiện và thách thức bản thân mình. Các bạn cũng có cơ hội tham 
gia vào ban lãnh đạo các khối và học được những kĩ năng vô cùng thiết thực cho cuộc sống sau này. Riêng bản thân tôi, thông qua việc tham gia ban 
lãnh đạo hội du học sinh, tôi đã tích lũy cho bản thân khả năng hoạt ngôn trước công chúng và tinh thần đồng đội. Tôi đã có những kinh nghiệm quý 
báu khi cộng tác với những bạn đồng trang lứa đến từ nhiều quốc gia khác nhau. East Doncaster Secondary College có một hệ thống môn học đa dạng 
và phong phú, từ các môn Khoa học Tự nhiên cho đến Xã hội và đồng thời các môn năng khiếu, giáo dục thể chất. Tôi rất tự hào khi được học ở một 
môi trường học lành mạnh như ở East Doncaster Secondary College. Nếu cho tôi một cơ hội để lựa chọn lần hai, East Doncaster Secondary College vẫn 
sẽ là lựa chọn hàng đầu.
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Trường Trung Học 

Trường Trung Học 
East Doncaster

Các trường đại học:

Trường Trung Học 
East Doncaster



Giáo dục
Trường trung học East Doncaster có cơ sở vật chất và không 
gian giảng dạy hiện đại, các lớp học được trang bị điều hoà và 
nguồn tài nguyên học tập phong phú. Trường có hệ thống 
trang thiết bị và dụng cụ đặc biệt cho các môn học như Hội 
hoạ, Công nghệ, Khoa học, Âm nhạc và Giáo dục thể chất. Học 
sinh được tiếp cận với đa dạng những môn học từ Anh Văn, 
Toán học, Khoa học, Nhân văn học, Kinh doanh, Nghệ thuật 
tạo hình và Biểu diễn, Công nghệ, Giáo dục thể chất và Thể 
thao, tới các bộ môn ngôn ngữ như tiếng Hoa, tiếng Ý.

Nơi đây có chương trình học Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai 
(EAL) được đánh giá rất cao, với các lớp học có sỉ số thấp giúp 
các em được kèm cặp và theo dõi sát sao bởi các giáo viên 
của mình. Học sinh còn được tham gia học cùng với những 
bạn bản xứ ở tất cả các môn học khác, điều này giúp nhà 
trường có được một cộng đồng mang tính quốc tế. Nhà 
trường cũng áp dụng Chiến lược Học tập Kỹ thuật số tiên tiến, 
khuyến khích tất cả các em sử dụng laptop trong việc học tập.

Melbourne là thủ phủ của bang Victoria, với 
dân số hơn 4 triệu người, là thành phố lớn 
thứ 2 của Úc. Đây là thành phố giàu văn hoá, 
dân số đa dạng từ khắp nơi trên thế giới. 
Melbourne nổi tiếng với những công viên, 
vịnh biển thơ mộng, những nhà hàng, địa 
điểm mua sắm, rạp chiếu phim, và các viện 
bảo tàng tuyệt vời. Đây cũng là nơi bắt 
nguồn của nhiều hoạt động thể thao, văn hoá 
nổi tiếng thế giới.

Melbourne được bình chọn là một trong 
những thành phố đáng sống nhất thế giới bởi 
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt, hệ thống giáo 
dục tiên tiến, môi trường sống an toàn, cùng 
với đó là cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như 
dịch vụ công cộng chất lượng cao. Đó là lý 
do tại sao nơi đây quy tụ hàng loạt những 
trường đại học, tổ chức giáo dục hàng đầu, 
là ngôi nhà thân thuộc của cộng đồng sinh 
viên quốc tế rộng lớn và ngày càng phát 
triển. 

M E L B O U R N E  –  V I C T O R I A  A U S T R A L I A Các Chương trình Chuyên biệt và Hỗ trợ 
dành cho Học sinh Quốc tế
Các em Học sinh Quốc tế của Trường nhận được sự quan 
tâm hỗ trợ tận tình từ đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm, từ 
Điều phối viên Học sinh Quốc tế cùng Trợ lý Hiệu trưởng. 
Trường có ba (3) Nhân viên Học vụ nói được tiếng Việt và 
tiếng Hoa có thể giúp đỡ và hỗ trợ riêng cho từng em học 
sinh ngay cả khi trong hay ngoài giờ học. Ngoài ra, trường 
còn có Nhân viên Y tế toàn thời gian, Cố vấn Phúc lợi và 
Hướng nghiệp cho học sinh. Trường còn tổ chức chương 
trình học phụ đạo sau giờ học mỗi ngày và nhiều cơ hội để 
cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh cho các em. Học sinh 
được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá 
như thể thao, âm nhạc, các cuộc thi học thuật nhằm giúp 
các em thích nghi với môi trường đa văn hoá và hệ thống 
giáo dục khác nhau, cũng như làm quen với các học sinh bản 
xứ cùng trang lứa. Kết nối giữa Nhà trường và các em bắt 
đầu từ những tài liệu tiền khai giảng và chương trình định 
hướng học tập giúp cho các em khỏi bỡ ngỡ khi bước vào 
một môi trường mới. Nhà trường đảm bảo giữ liên lạc 
thường xuyên với phụ huynh học sinh qua email, điện thoại, 
cũng như gửi báo cáo tình hình học tập của các em sáu (6) 
lần mỗi năm. Trợ lý Hiệu trưởng sẽ báo cáo trực tiếp qua các 
buổi gặp gỡ phụ huynh hàng năm.

Chương trình Khối lớp lớn của Trường mang đến cho học 
sinh nhiều lựa chọn để tiếp tục con đường sau tốt nghiệp 
của mình thông qua các môn học tự chọn phong phú nằm 
trong Chứng chỉ tốt nghiệp Trung học Phổ thông (VCE) và 
Chứng chỉ Đào tạo nghề (VET) của bang Victoria. Chương 
trình đào tạo của trường hướng tới việc phát huy tối đa tiềm 
năng của mỗi học sinh. Trường luôn chú trọng thành tích 
học tập với những điểm A/A+ trong tất cả các lĩnh vực học 
tập và nhiều em có số điểm ATAR (Điểm xếp hạng vào Đại 
học) từ 90 điểm trở lên. Gần 100% sinh viên tốt nghiệp 
trung học phổ thông của trường đã được nhận vào các 
trường đại học cũng như các trường cao đẳng nghề danh 
tiếng của bang Victoria. Tất cả các sinh viên quốc tế của 
trường đều đạt chuẩn đầu vào các khóa học của các trường 
đại học. Trường còn có đội ngũ Tư vấn Hướng nghiệp giàu 
kinh nghiệm, giúp các em định hướng con đường học vấn 
cũng như nghề nghiệp tương lai sau này của mình.

Khơi dậy tiềm năng Lãnh đạo
Trường luôn tích cực tạo điều kiện giúp các em Học sinh 
Quốc tế có cơ hội nắm giữ các vị trí lãnh đạo. Các cơ hội bao 
gồm những vị trí quan trọng như Trưởng ban, Phó ban Hội 
học sinh của Chương trình Học sinh Quốc tế, thành viên 
trong Hội đồng Đại diện Học sinh và Ủy Ban VCE, cũng như 
các vị trí ban cán sự lớp. Việc này giúp các em Học sinh 
Quốc tế của Trường có được sự tự tin trong giao tiếp, thể 
hiện bản thân thông qua khả năng lãnh đạo và phát triển 
các kỹ năng cá nhân.
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Homestay - Lưu trú tại nhà người dân bản địa
Nhà trường nhận thấy tầm quan trọng của việc thu xếp 
homestay tốt nhất cùng với các phúc lợi kèm theo cho các 
em Học sinh Quốc tế. Học sinh có thể chọn gia đình 
homestay với nhiều sự lựa chọn về văn hoá và ngôn ngữ (nói 
tiếng Anh, tiếng Hoa và các ngôn ngữ khác). Các gia đình 
homestay có khoảng cách tới trường rất thuận tiện, được 
chọn lọc kỹ lưỡng cũng như giám sát thường xuyên bởi nhân 
viên của nhà trường. Chúng tôi cam kết rằng học sinh sẽ 
nhận được tất cả sự hỗ trợ mà các em cần để cảm thấy an 
toàn và thoải mái, giúp các em nhanh chóng hoà nhập vào 
môi trường mới cũng như tập trung cho việc học tập. 

Trung tâm Anh ngữ (ELC)
Trường Trung học East Doncaster có Trung tâm Anh ngữ của 
riêng mình, là nơi để giáo viên có thể bắt đầu hướng dẫn 
học sinh ngay từ những ngày đầu tiên của các em. Phần lớn 
các em học sinh sẽ trải qua Chương trình Anh ngữ Chuyên 
sâu 20 tuần tại Trung tâm Anh ngữ toạ lạc ngay trong khuôn 
viên trường trước khi bước vào các khóa học chính khóa. 
Điều phối viên Học sinh Quốc tế thường xuyên gặp gỡ và trò 
chuyện cùng các em tại Trung tâm Anh ngữ cũng như theo 
sát tiến trình học tập của các em..


