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THÔNG TIN TUYỂN SINH 2016 – 2017

      Trường THPT Quốc tế Việt Úc – Saigon International College (SIC) là Trường THPT công 
lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình giảng dạy bậc 
trung học phổ thông hiện nay của Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc.
      Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) tuyển sinh năm học 2016 – 2017 dành cho học sinh 
đang học lớp 9, 10, 11, 12 có nguyện vọng theo học chương trình THPT Quốc tế của SIC. 
I.   KIỂM TRA ANH VĂN:
-    Học sinh đăng ký dự kiểm tra Anh văn vào các ngày làm việc trong tuần. Học sinh dự 
kiểm tra ngay sau khi đăng ký. Căn cứ kết quả kiểm tra và trình độ học vấn, học sinh sẽ tham gia 
khóa học Anh văn, lớp dự bị hoặc các lớp 10, 11, 12 của Trường SIC.
-    Nội dung kiểm tra Anh văn: Grammar, Speaking, Listening (Thời lượng 70 phút).
-    Lệ phí: 400.000 đ/ học sinh / lần kiểm tra.
II.  KHÓA HỌC ANH VĂN: 
     Các khóa học Anh văn (SIC - English) khai giảng thường xuyên theo yêu cầu của học sinh, 
nhằm trang bị kỹ năng Anh ngữ - Giúp học sinh tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài - 
Tạo nền tảng vững chắc về Anh ngữ để học tốt chương trình học của Trường SIC.
           •   Khai giảng: 01/06/2016 (Dự kiến kết thúc: 29/07/2016)
           •   Thời gian học: 9 tuần (78 tiết) 
           •   Từ 8:00 đến 10:35 (Thứ Hai – Tư – Sáu)
           •   Học phí: 8.900.000 VNĐ

Lưu ý: - Thời khóa biểu sẽ thông báo trước khi vào học.
            - Ngày khai giảng và kết thúc khóa học có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.

SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC KHÓA HỌC ANH VĂN, HỌC SINH ĐƯỢC TRANG BỊ 
ĐẦY ĐỦ KỸ NĂNG ĐỂ THAM GIA HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT ÚC 
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 III.   TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 – 2017:
 Điều kiện và quy trình tuyển sinh:
          •   Xem xét yêu cầu về học lực và hạnh kiểm: Đạt loại Khá trở lên.
          •   Đạt yêu cầu kiểm tra Anh văn đầu vào.

KHÓA DỰ BỊ (PRE N10 – N11)
     Mục tiêu:  Tiếp cận chương trình THPT Úc, tiếng Anh học thuật và phương pháp học tập 
                        của nước ngoài.
       • Khai giảng Lớp dự bị: thứ Hai, ngày 15/08/2016 (dự kiến kết thúc ngày: 11/11/2016).
       • Thời gian học: 03 tháng (Thời khóa biểu sẽ thông báo trước khi vào học).
                Thứ Hai       Thứ Sáu (8h00 – 15h50). 
       • Môn học: Anh văn (SIC-English), Toán (Maths), Lý (Physics), Hóa (Chemistry), Sinh (Bio), 
          Tin học (Comp), Xã hội học (Soc. St), Kinh tế (Eco), Kế toán Tài chính (ACF), 
          Quản trị Kinh doanh (BME)… với 100% Giáo viên nước ngoài và tham dự các hoạt động           
          Thể dục - Thể thao, sinh hoạt học đường với học sinh SIC.
       •  Học phí khóa dự bị: 46.000.000 VNĐ.  
 

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017
     Khai giảng năm học 2017: thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017. 
     Học phí và các chi phí khác: Học phí đóng thành 2 lần/ năm (tiền mặt hoặc chuyển khoản).
                           Lớp 10: 174.800.000đ / năm học
                           Lớp 11: 181.700.000đ / năm học 
                           Lớp 12: 184.000.000đ / năm học 
                      o   Phí ghi danh: 3.500.000đ/ học sinh 
                      o   Đồng phục: 385.000đ/ bộ 
                      o   Cơm trưa: 45.000đ/ phần 
                      o   Sách giáo khoa & tài liệu học tập: 2.000.000đ/ năm học
                      o   Xe đưa đón: tùy theo lộ trình (nếu có đăng ký) 

      Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
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184/7 Lê Văn Sỹ – P. 10 – Q. Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh
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