
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT ÚC 

HỌP CHA MẸ HỌC SINH  

Học kỳ Dự bị N10 & N11 

 
Chủ nhật 11/08/2019 



Họp Phụ Huynh Học Sinh N10 & N11 

 

• We welcome parents and students to the 

14th preparatory course conducted by SIC. 

 

• The first course was held in 2006 



Họp Phụ Huynh Học Sinh N10 & N11 

 

• Chào mừng toàn thể Quý phụ huynh và 

học sinh tham gia khóa dự bị lần thứ 14 

của SIC. 

 

• Khóa dự bị đầu tiên được tổ chức vào năm 

2006 



Purpose of the Course 

• to introduce prospective students to a 

Western - style syllabus; 

 

• to allow students to become accustomed to 

working with teachers of several 

nationalities; 

 

• to improve students’ level of English 

competency. 



Mục đích của Khóa học 

• Giới thiệu đến học sinh SIC chương trình 

học thuật của Úc; 

 

• Tạo cơ hội cho học sinh học tập và làm 

quen với phương pháp giảng dạy của giáo 

viên nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên 

thế giới; 

 

• Tăng cường khả năng tiếng Anh cho học 

sinh. 



Courses - N10 

Humanities 

 

• English 

• Social Studies 

• VN Studies 

(Literature, 

Geography and 

History). 

• Second Language: 

Japanese, Korean, 

German 

Sciences 

 

• Mathematics 

• Chemistry 

• Human Biology 

• Physics 

• Computer Science 



Môn học - N10 

Môn học xã hội: 

 

• Anh văn 

• Xã hội học 

• Việt Nam học (Văn 

học, Lịch sử, Địa 

lý). 

• Ngoại ngữ 2: Nhật, 

Hàn, Đức 

 Môn học Khoa học 

 

• Toán học 

• Hóa học 

• Sinh học 

• Vật lý 

• Khoa học máy tính 



 N10 Course 

Students will study these courses to: 

 

• develop their English skills; 

 

• have a common starting point for study in 

Year 10 in 2020. 



 Học sinh N10 

Học sinh sẽ học tất cả những môn học trên 

nhằm: 

 

Phát triển các kĩ năng tiếng Anh; 

 

Làm quen với hệ thống thuật ngữ bằng 

tiếng Anh và những điểm chính cần học 

trong năm học lớp 10 chính thức – năm 

học 2020. 



COURSES - N 11 

• English 

• Accounting and Finance 

• Economics 

• Business Management 

• Mathematics 

• Chemistry 

• Human Biology 

• Physics 

• Psychology 

• Applied Information 

Technology 

– Design elements 

• Computer Science 

– Design elements 



MÔN HỌC - N11 

• Anh văn 

• Kế toán – Tài chính 

• Kinh tế 

• Quản trị kinh doanh 

• Toán học 

• Hóa học 

• Sinh học 

• Vật lý 

• Tâm lý học 

• Tin học ứng dụng – Thiết 

kế 

• Khoa học máy tính – 

Thiết kế 



COURSES - N11 

Students are introduced to these courses to: 

 
– Learn basic concepts 

 

– Assist them to make selections for Optional 

Courses for Year 11 in 2020. 



MÔN HỌC - N11 

 

Học sinh sẽ học những môn học trên nhằm: 

 
Làm quen với hệ thống thuật ngữ chuyên 

ngành cơ bản; 

 

Hỗ trợ học sinh trong việc chọn những môn 

học tự chọn dành cho học sinh lớp 11 chính 

thức – năm học 2020. 



ASSESSMENTS 

Tests for most subjects will be conducted: 
 

In:  Week 6 and Week 12 

 

 



CÁC BÀI KIỂM TRA 

 

Các bài kiểm tra của tất cả môn học sẽ 

được thực hiện vào: 

 
Kiểm tra : Tuần 06 và Tuần 12 

 

 



Year 11 Options for 2020 

• In September, N11 students will choose 

Options for 2020. 

 

• Students and parents should discuss 

choices before a decision is made. 

 

• There will be more information about this 

later. 



Môn học tự chọn cho học sinh lớp 11  

Năm học 2020 

• Vào tháng 9, tất cả học sinh lớp N11 sẽ 

chọn các môn học tự chọn cho năm học 

2020. 

• Học sinh và Phụ huynh phải suy nghĩ và 

thảo luận thật kĩ trước khi đưa ra quyết định 

chọn mộn học tự chọn. 

• Nhà trường sẽ cung cấp thêm thông tin về 

việc chọn môn học tự chọn cho Phụ huynh 

và học sinh. 



Students always have home study !!! 

 

To ensure success all students must 

study at home every evening. 

– New Year 10 & 11  =  2 hours per night  

– Year 10  =  minimum 2 hours per night 

– Year 11  =  recommended 3 hours per night 

– Year 12  =  recommended 4 hours per night 

– Plus some study on the weekends 



Học sinh phải tự học ở nhà!!! 

 

Để đảm bảo cho việc đạt kết quả học tập 

tốt tại SIC, tất cả học sinh phải tự học ở 

nhà mỗi tối. 

– Học sinh N10 & N11  =  02 giờ/ tối 

– Học sinh lớp 10  =  Tối thiểu 2 giờ/ tối 

– Học sinh lớp 11  =  3 giờ/ tối 

– Học sinh lớp 12  =  4 giờ/ tối 

– Cộng thêm các giờ tự học vào cuối tuần. 



N10 and N11 

Teachers will expect students to: 

arrive on time for class 

be attentive in class; 

ask questions when they do not understand 

something; 

work diligently; and 

do set homework. 



Tất cả học sinh N10 và N11 

• Giáo viên mong muốn học sinh: 

Đến lớp đúng giờ; 

Đi học đầy đủ; 

Chủ động đặt ra những câu hỏi trực tiếp cho giáo 

viên khi học sinh không hiểu bài; 

Học tập chăm chỉ; 

Làm bài tập về nhà đầy đủ. 



School Regulations 

 Teachers and supervisors will check 

student attendance lists for all classes.  

 Parents will be telephoned if a student is 

absent without earlier advice from parents 

 Phones, MP3 or any electronic 

devices…must be turned off and kept in 

school bags or lockers during class. 



Nội quy nhà trường 

 Giáo viên và Giám thị sẽ điểm danh học 

sinh tham dự lớp học mỗi ngày. 

 Nếu học sinh vắng mà không có  phép 

của PH, Nhà trường sẽ điện thoại và thông 

báo đến PH. 

 Học sinh phải tắt ĐTDĐ, MP3 hoặc bất kỳ 

thiết bị điện tử nào…và bỏ chúng vào trong 

cặp xách hoặc locker cá nhân trong giờ học  



QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÕNG 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: registrar@sic.edu.vn 


