
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT ÚC 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28/9/2018 



CHƯƠNG TRÌNH THPT TÂY ÚC 

TẠI 

TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT ÚC 



• Year 10 

• This may be the first time studying academic courses 
taught in English 

• Preparatory classes for Year 11 courses 

• New Year 11 

• Preparatory courses 

• Students have taken a “sampling” of the courses that are 
offered at SIC – including Design which was introduced in 
the AIT course 

SIC Program of Study 



• Khối 10 

• Đây là năm đầu tiên học sinh khối 10 học chương trình 
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh 

• Đây là lớp học để chuẩn bị cho chương trình lớp 11 

• Khối dự bị N11 

• Khóa dự bị 

• Học sinh được học các khái niệm cơ bản về các môn 
học được giảng dạy tại SIC – Bao gồm Môn Thiết kế 
(Design) đã được giới thiệu trong nhóm bộ môn AIT 

Chương trình học tại SIC 



• Students academic achievement in Year 10 and New 
Year 11 can be indicative of their future achievements 
over the next two academic years 

• Students should already have a basic understanding 
of the courses that are being offered 

• Students should choose the most challenging course 
available that they have the ability to do well in 

• It has been shown that students generally perform 
better in courses that they have an interest in 

SIC Program of Study 



• Kết quả đạt được của học sinh trong năm lớp 10 và 
N11 có thể phản ánh kết quả học tập trong tương lai 
của học sinh trong 2 năm học tới 

• Học sinh đã được trang bị những kiến thức cơ bản về 
các môn học được giảng dạy tại SIC 

• Học sinh nên chọn các môn học mà học sinh cảm thấy 
thử thách với bản thân, có khả năng học và đạt kết 
quả tốt nhất 

• Thực tế chỉ ra rằng học sinh sẽ đạt được kết quả học 
tốt nhất khi học sinh được học những môn yêu thích 

Chương trình tại SIC 



• Students planning on attending university should take 
a minimum of four ATAR courses in Year 11 and Year 12 

• Four Year 12 ATAR courses is the minimum requirement 
to achieve the WACE and ATAR ranking 

• Taking four or five ATAR courses, while academically 
challenging, is the best preparation for university 
studies 

• If a student is weak in their English skills, they need to 
put in extra effort to improve 

• All courses, whether ATAR or General, have a high 
amount of English that must be comprehended 

 

SIC Program of Study 



• Học sinh muốn học tại các trường Đại học phải hoàn thành 
tối thiểu 04 môn ATAR của năm lớp 11 và lớp 12 

• Trong đó, để nhận được bằng tốt nghiệp THPT Úc WACE và điểm 
xét tuyển ATAR vào đại học tại Úc học sinh phải hoàn thành tối 
thiểu 04 môn ATAR trong năm lớp 12 

• Chọn học 04 hoặc 5 môn ATAR sẽ là sự bước chuẩn bị tốt 
nhất cho con đường vào Đại học sau này 

• Nếu trình độ tiếng Anh của học sinh không tốt, học sinh phải 
nỗ lực thêm hết mình để tăng cường các kỹ năng tiếng Anh 
của mình 

• Tất cả môn học, cấp độ ATAR hay GENERAL, đều cần khả 
năng đọc hiểu tốt tiếng Anh của học sinh 

 

Chương trình học tại SIC 



• Year 12 Students may qualify for: 

• WESTERN AUSTRALIA CERTIFICATE OF EDUCATION 

• WACE is the main gateway to higher education in 
Australia and around the world 

• AUSTRALIAN TERTIARY ADMISSION RANKING 

• ATAR is a rank between 0.00 and 99.95 that provides a 
measure of overall academic achievement relative to 
other students 

• It is used by universities as a minimum score for entry as 
well as scholarship eligibility 

SIC Program of Study 



• Học sinh lớp 12 có thể nhận được: 

• Bằng tốt nghiệp THPT WACE - WESTERN AUSTRALIA 
CERTIFICATE OF EDUCATION 

• Bằng WACE sẽ là cánh cửa chính mở ra con đường Đại học tại 
Úc hoặc các nước khác trên thế giới 

• Điểm xét tuyển vào các trường Đại học tại Úc (ATAR - 
AUSTRALIAN TERTIARY ADMISSION RANKING) 

• Điểm ATAR được đánh giá theo thang điểm từ 0.00 đến 
99.95, là thước đo kết quả học tập của 01 học sinh so với tất 
cả học sinh khác 

• Điểm ATAR được các trường Đại học xét làm tiêu chuẩn đầu 
vào cũng như để xét học bổng cho học sinh 

Chương trình tại SIC 



• Length and breadth: 
• at least 20 units 

• at least 10 Year 12 units 

• four units from an English/EALD course including at least 
one pair from Year 12 units 

• one pair of Year 12 units from each of List A and List B 

• Achievement: 
• of at least 14 C grades or higher in Year 11 and Year 12 

units 

• of at least six C grades or higher in Year 12 units 

• at least four Year 12 ATAR courses 

• Literacy and numeracy standard:  OLNA 

WACE Requirements 



• Tổng số unit cần đạt được: 
• Ít nhất 20 unit 

• Trong đó bao gồm ít nhất 10 unit của năm lớp 12 

• 04 unit môn English/ EALD bao gồm 1 cặp unit của năm 
lớp 12 

• 01 cặp unit của lớp 12 trong List A và List B 

• Cần đạt được: 
• 14 điểm C hoặc cao hơn trong 20 unit của năm lớp 11 và 

lớp 12 

• 6 điểm C hoặc cao hơn trong năm lớp 12 

• 4 môn ATAR của lớp 12 

• Vượt qua bài kiểm tra OLNA 

Yêu cầu để đạt bằng WACE 



WACE Checker 

Students can monitor their progress to WACE by using 
the WACE Checker 

 

https://wacechecker.scsa.wa.edu.au/ 
• Students can save their information as a PDF 

• Students can also save their information by email to 
retrieve it at a later time 

https://wacechecker.scsa.wa.edu.au/
https://wacechecker.scsa.wa.edu.au/
https://wacechecker.scsa.wa.edu.au/


WACE Checker 

Học sinh có thể kiểm tra xem mình có thể nhận bằng WACE 
hay không bằng cách sử dụng WACE Checker 

 

https://wacechecker.scsa.wa.edu.au/ 

 
• Học sinh có thể lưu lại file thông tin của mình dưới dạng PDF 

• Học sinh có thể lưu thông tin qua email và để sử dụng sau 
này 

https://wacechecker.scsa.wa.edu.au/
https://wacechecker.scsa.wa.edu.au/
https://wacechecker.scsa.wa.edu.au/


All Year 12 Students will receive the Western Australian 
Statement of School Achievement (WASSA) 

 

The WASSA formally records: 

• achievement of WACE requirements 

• achievement of OLNA 

• school grades, school marks and combined scores in 
ATAR units 

• completed endorsed programs 

SIC Program of Study 



Tất cả học sinh lớp 12 sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn 
thành WASSA (Western Australian Statement of School 
Achievement) 

Giấy chứng nhận WASSA thể hiện: 

• Đạt được các tiêu chí về WACE 

• Kết quả OLNA 

• Điểm số của trường và điểm combined của các môn ATAR  

• Xác nhận hoàn thành chương trình 

Chương trình học tại SIC 



Courses - 2019 
ATAR 

• Accounting and Finance (ACF) 

• Business Management and 

Enterprise (BME) 

• Economics (ECO) 

• Chemistry (CHE) 

• Human Biology (HBY) 

• Physics (PHY) 

• Psychology (PSY) 

• Mathematics: Applications, 

Methods and Specialist 

• (MAS, MAM and MAA) 

General 

• Accounting and Finance (ACF) 

• Applied Information Technology 

(AIT) 

• Business Management and 

Enterprise (BME) 

• Computer Science (CSC) 

• Design:  Photography (DESP) 

• Economics (ECO) 

• Mathematics:  Essentials 

(MAE) 



Môn học - 2019 

ATAR 

• Kế toán Tài chính (ACF) 

• Quản trị Kinh doanh (BME) 

• Kinh tế học (ECO) 

• Hóa học (CHE) 

• Sinh học (HBY) 

• Vật lý (PHY) 

• Tâm lý học (PSY) 

• Toán: Applications, Methods và 

Specialist (MAS, MAM và MAA) 

General 

• Kế toán Tài chính (ACF) 

• Tin học ứng dụng(AIT) 

• Quản trị kinh doanh (BME) 

• Khoa học máy tính (CSC) 

• Thiết kế:  Photography (DESP) 

• Kinh tế học (ECO) 

• Toán:  Essentials (MAE) 



Choosing Courses 

• Students should show their preference for 

English/EALD and Mathematics courses on 

the option form. 

• Students can circle their preference on the 

form. 

• Enrollments in English/EALD courses are 

based on ability and past performance 

• Enrollments in Mathematics courses are 

based on ability displayed in assessments 

 



Việc chọn môn 

• Học sinh đưa ra quyết định chọn môn 

English/EALD và các cấp độ Toán trong mẫu đơn 

chọn môn đã gửi phụ huynh. 

• Học sinh khoanh tròn các lựa chọn của mình. 

 

• Việc chọn môn English/EALD dựa trên khả năng 

và kết quả học tập trước đây 

 

• Việc chọn cấp độ môn Toán dựa trên khả năng 

và kết quả các bài kiểm tra trước đây 

 



Choosing Courses 

• English versus EALD 

• The English course is designed for native 

English speakers or other students who do not 

qualify for EALD 

• The English as an Additional Language or Dialect 

course is designed for students who speak another 

language as their first or ‘home’ language.   

• BOTH courses prepare students for studying further 

at university 

 



Việc chọn môn 

• Khác biệt giữa English và EALD 

• Môn English được thiết kế dành cho người 

bản ngữ hoặc học sinh không đủ tiêu chuẩn 

để học môn EALD 

• Môn EALD được thiết kế dành cho học sinh 

sử dụng các ngôn ngữ khác là ngôn ngữ 

thứ nhất hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ.   

• CẢ 02 môn đều chuẩn bị khả năng tiếng Anh 

cho học sinh để học chương trình Đại học sau 

này 



Choosing Courses 
• Mathematics: 

• Applications: 

• is designed for students who want to extend their 
mathematical skills beyond Year 10, but whose future 
studies/employment pathways do not require knowledge of 
calculus. 

• Methods: 

• is designed for students whose future pathways may 
involve mathematics and statistics and their applications in 
a range of disciplines at university level. 

• Specialist: 

• is designed for students to prepare for entry in specialized 
university courses such as engineering, physical sciences 
and mathematics.  If students wish to study Specialist, 
they must also study Methods. 

• Essentials: 

• is designed for students working towards WACE but not 
seeking university admission. 

 



Việc chọn môn 
• Môn toán: 

• Applications: 

• Được thiết kế dành cho học sinh muốn tăng cường các kỹ 
năng về Toán so với lớp 10 nhưng không chọn các chuyên 
ngành yêu cầu phải có kiến thức chuyên sâu đến toán học. 

• Methods: 

• Được thiết kế dành cho học sinh chọn các ngành học tại Đại 
học sau này có yêu cầu về kiến thức chuyên sâu về toán học 
và thống kê. 

• Specialist: 

• Được thiết kế dành cho học sinh chuẩn bị vào học các ngành 
chuyên sâu như Kỹ sư, Khoa học vật lý, Toán học. Nếu học 
sinh chọn Toán Specialist, học sinh sẽ phải học Toán Methods. 

• Essentials: 

• Được thiết kế dành cho học sinh muốn có Bằng WACE nhưng 
không có ý định chọn học chương trình Đại học sau này. 

 



ATAR Courses 
• courses are more academically challenging than 

General courses.  

• mandatory external WACE examination at the 

end of Year 12 

• used to calculate the ATAR 

• needed to achieve WACE (four Year 12 

courses) 

• are for students who are aiming to go to 

university 



Các môn ATAR 

• Các môn học hướng ATAR khó hơn các môn học 

hướng GENERAL.  

• Học sinh sẽ phải tham dự kỳ thi WACE của Úc 

vào cuối năm lớp 12 

• Được sử dụng để tính điểm ATAR 

• Điều kiện cần để có bằng WACE (04 môn ATAR 

trong năm lớp 12) 

• Dành cho những học sinh có mục đích học Đại 

học sau khi tốt nghiệp 



General Courses 
• are less academically challenging than ATAR 

courses.  

• are not externally examined.   

• However, they each have an externally set task 

(EST) which is set by SCSA at the end of 

Semester 1 (Y12). 

• are for students who are typically aiming to enter 

the workforce straight from school. 

• are often used by students to balance their 

study load. 



Các môn học hướng GENERAL 

• Các môn học hướng General ít khó khăn hơn 

các môn học hướng ATAR.  

• Không phải tham dự kỳ thi WACE.   

• Tuy nhiên, học sinh phải làm các bài kiểm tra của 

SCSA yêu cầu cuối học kỳ 1 (Lớp 12). 

• Thông thường dành cho những học sinh muốn 

đi làm ngay sau khi học xong lớp 12. 

• Thông thường dành cho học sinh muốn cân 

bằng bớt việc học của mình. 



2019 Options 
All courses are being offered initially. 

 

Where fewer than 8 students choose a 

course it will be withdrawn and 

students’ fourth choice applied. 

 

Some students may have to select 

again. 



Chọn môn 2019 

Tất cả môn học được cung cấp cho học 

sinh. 

 

Nếu môn nào chỉ dưới 8 học sinh chọn, nhà 

trường sẽ lấy môn ưu tiên thứ 4 của học 

sinh. 

 

Một số học sinh phải chọn lại. 



What Should Be Chosen? 
 Australian universities: 

 

 ATAR needed therefore four or five  ATAR courses 

 

 RMIT (Vietnam) 

 Two paths:  (1) with ATAR and WACE and (2) with WASSA 

 

 Other universities: 

 Check with the university to find out their requirements 

 Some will require minimum ATAR scores 



Nên chọn môn nào? 

 Các trường Đại học của Úc: 

 Điểm ATAR – Cần chọn 4 hoặc 5 môn hướng ATAR 

 

 Đại học RMIT (Vietnam) 

 02 hướng:  (1) Điểm ATAR  và  WACE -  (2) WASSA 

 

 Các trường Đại học khác: 

 Kiểm tra yêu cầu đầu vào của các trường đại học 

mong muốn 

 Một số trường yêu cầu điểm ATAR tối thiểu 



What could be chosen? 

Commerce: Economics. Business Management and Enterprise,  
Accounting and Finance 

 

Nursing: Human Biology, Chemistry 

 

Engineering: Chemistry, Physics, Mathematics Methods, 
Mathematics Specialist 

 

Secondary Education: Psychology 

 

Medicine: Human Biology, Chemistry, Psychology 



Nên chọn những môn nào? 

Thương mại: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán Tài chính. 

 

Điều dưỡng: Sinh học, Hóa học 

 

Kỹ sư: Hóa học, Vật lý, Toán (Methods), Toán (Specialist) 

 

Giáo dục: Tâm lý học 

 

Y khoa: Sinh học, Hóa học, Tâm lý học 



• Kỳ kiểm tra OLNA là kỳ thi online về tiếng 

Anh và toán. 

• Được thiết kế để chứng minh học sinh đạt 

được yêu cầu tối thiểu về tiêu chuẩn tiếng 

Anh và Toán. 

• Tiêu chuẩn tối thiểu để đáp ứng nhu cầu 

sử dụng kiến thức trong cuộc sống và 

công việc hằng ngày. 

Kỳ kiểm tra OLNA là gì? 



• Offered in March and September 

• 5th to 29th March 

• 2nd to 27th September 

• Reading and Numeracy tests are 45 multiple 

choice questions completed in 50 minutes. 

• Writing test is a typed response of up to 600 words 

completed in 60 minutes. 

 

 

What is OLNA? 



• Tổ chức Tháng 3 và Tháng 9 

• Từ ngày 5 đến 29/3 

• Từ ngày 2 đến 27/9 

• Phần Reading và Numeracy bao gồm 45 

câu hỏi tự chọn trong vòng 50 phút. 

• Phần Writing là phần viết luận 600 từ trong 

vòng 60 phút. 
 

 

Kỳ kiểm tra OLNA là gì? 



• Additional information on OLNA and resources are available 

at 

• https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna 

• Resources include a Writing Guide and Practice and Example 

Tests. 

 

 

OLNA Resources 

https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/76409/OLNA_writing_guide.pdf
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna/practice-and-example-tests
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna/practice-and-example-tests


• Phụ huynh theo dõi thêm thông tin về kỳ kiểm tra OLNA 

https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna 

• Bao gồm Writing Guide và Practice and Example Tests. 

 

 

Nguồn tham khảo về bài kiểm tra OLNA 

https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/76409/OLNA_writing_guide.pdf
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna/practice-and-example-tests


QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG HỖ TRỢ HẾT SỨC CHO CON EM 
MÌNH ĐỂ HỌC SINH CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ HỌC 

TẬP TỐT NHẤT.  

 

 

Nhà trường 

Bố mẹ & gia đình  Học sinh 



Chân thành cảm ơn! 

Đến và trao đổi với nhà trường 

bất cứ khi nào! 

 hoặc email: wicksvn@gmail.com 


