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Semester 2 Calendar – All Years   
(Yr 12  15 study weeks) 

(Yr 10 and 11 19 study weeks) 

Mon 25th Jun   
Start of Semester 2 classes 

Wed 8th Aug  (TBD) 
SCSA Moderation Visit   

Sun 2nd Sep 

Vietnam National Day 



Học kỳ II – Khối 10, 11 & 12 
(Khối 12: 15 tuần học) 

(Khối 10 & 11: 19 tuần học) 

Thứ Hai 25/6:  Bắt đầu Học kỳ II 

Thứ  Tư 8/8: Tiếp đoàn thanh tra từ Hội đồng Học 

thuật Bang Tây Úc (SCSA) 

Chủ nhật  2/9:  Nghỉ lễ 2/9 



OLNA Testing 
Round 2 September 

Online Literacy Numeracy Assessment 

Online resources: 

www.scsa.wa.edu.au 

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

http://www.scsa.wa.edu.au/
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


Kiểm tra online - OLNA 
Lần 2 – Tháng 9 

Website tham khảo về kỳ thi OLNA: 

www.scsa.wa.edu.au 

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

 

http://www.scsa.wa.edu.au/
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna
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OLNA SEMESTER 1 
RESULTS Y11 

Numeracy Reading Writing 

  89 students 

74% achieved  

  89 students 

40% achieved 

 88 students 

35% achieved 



KẾT QUẢ KỲ THI OLNA – HỌC KỲ I 
KHỐI 11 

Bài thi 

Numeracy 

Bài thi  

Reading 

Bài thi  

Writing 

 89 học sinh 

74% đạt  

 89 học sinh 

40% đạt 

88 học sinh 

35% đạt 



OLNA RESULTS Y12 

     

Numeracy Reading Writing 

 5 students 

93% achieved 

  20 students 

71% achieved 

25 students 

64% achieved 



KẾT QUẢ KỲ THI OLNA – KHỐI 12 

Bài thi 

Numeracy 

Bài thi  

Reading 

Bài thi  

Writing 

 5 học sinh 

93% đạt  

20 học sinh 

71% đạt 

25 học sinh 

64% đạt 



ATTENDANCE 

Students are expected to: 

• Attend all classes 

• Arrive on time for class – especially for Period 1 

 

 



CHUYÊN CẦN 

Học sinh được yêu cầu: 

•Phải tham dự đầy đủ các tiết học. 

•Phải đi học đúng giờ - Đặc biệt tiết 1. 

 

 



ATTENDANCE - ASSESSMENTS 

•Absence from assessments will result in zero marks 

unless a medical certificate is provided. 



CHUYÊN CẦN – KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

•Học sinh nghỉ học mà không có giấy xác 

nhận của bác sỹ sẽ bị điểm 0 cho các bài 

kiểm tra vắng mặt. 



SLEEP!! 

• Many students are tired or sleeping in class. 

• They are missing out on new work in class. 

• Students must have a study plan/timetable. 

• Students should have 8 hours’ sleep each night. 

 

 



VIỆC NGỦ TRONG LỚP!! 

•Nhiều học sinh mệt mỏi hoặc ngủ trong lớp. 

•Học sinh sẽ bỏ qua những bài tập mới trên lớp. 

•Học sinh phải có một kế hoạch học tập cụ thể. 

•Học sinh phải đảm bảo ngủ 8 giờ mỗi tối. 

 

 



STUDENTS ALWAYS HAVE HOME STUDY!! 

•To be successful students MUST study at home 

every evening. 

•Year 10 – recommended 2 hours per night 

•Year 11 – 3 hours per night 

•Year 12 - 3 hours per night 

•Plus some study at the weekends 



HỌC SINH PHẢI TỰ HỌC Ở NHÀ!!! 

•Để đạt kết quả học tập tốt, học sinh PHẢI dành 

thời gian tự học ở nhà mỗi buổi tối. 

•Lớp 10 – tối thiểu 2 giờ/ tối. 

•Lớp 11 – tối thiểu 3 giờ/ tối. 

•Lớp 12 – tối thiểu 3 giờ/ tối. 

•Cộng thêm thời gian tự học mỗi cuối tuần. 



HOME STUDY 

Home study includes: 

 

•Homework set by teachers 

 

•Revision of  topics covered to date 

 



HỌC SINH PHẢI TỰ HỌC Ở NHÀ!!! 

Việc tự học ở nhà bao gồm: 

•Làm các bài tập về nhà theo yêu cầu của 

giáo viên. 

•Ôn tập các bài học đã học. 



COURSE CHANGES IN SEMESTER 2 

•Year 12 – no changes are permitted 

•Year 11 – changes may be made until 29 June. 

•WACE Checker 

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

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


VIỆC THAY ĐỔI MÔN HỌC TRONG HỌC KỲ II 

•Khối 12 – Học sinh không được phép thay đổi môn 

học. 

•Khối 11 – Học sinh có thể thay đổi môn học cho đến 

hết ngày 29/6/2018. 

•WACE Checker 

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

 

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


OPTION CHOICES FOR 2018 

•During October subject teachers will provide 

information to Year 10 students. 

•At the end of  October, Option Selection Sheets 

will be issued. 



VIỆC CHỌN MÔN CHO NĂM HỌC 2018 

• Trong suốt tháng 10/2018, giáo viên sẽ cung cấp 

thông tin về các môn học tự chọn cho tất cả học sinh 

Khối 10. 

•Cuối tháng 10/2018, Nhà trường sẽ gửi đơn đăng ký 

môn tự chọn cho Phụ huynh và học sinh để đăng ký 

môn cho năm học 2019. 



WACE   EXAMINATIONS 

• 22 September – EALD WACE Practical Examination 

• 3 October - Trial WACE Examinations commence 

• 29 October – WACE Examinations commence 



THI TỐT NGHIỆP WACE 2018 

•Ngày 22/9/2018 – Thi thực hành WACE môn Anh 

văn học thuật (EALD). 

•Ngày 03/10/2018 – Thi thử tốt nghiệp WACE. 

•Ngày 29/10/2018 – Bắt đầu thi tốt nghiệp WACE. 



Đến và trao đổi với tôi bất cứ khi nào! 

•Xin vui lòng liên hệ tôi bất kỳ lúc nào nếu Quý Phụ huynh 

cần thông tin về sự tiến bộ hoặc về trường Đại học và 

chương trình học tập của con em mình! 

 


