
YEAR 11 – 2019 ELECTIVE CHOICES FORM 
LỚP 11 – NĂM 2019 ĐƠN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TỰ CHỌN 

Semester commencing 7
th

 January 2019 

Học kỳ bắt đầu từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 

 

If you are currently in Year 10, or New Year 11, next semester starting on 7
th

 January you will be in Year 11. 

Nếu học sinh đang học lớp 10 hoặc học lớp 11 mới, thì sang học kỳ tới  các em sẽ vào lớp 11 chính thức. 

It is now time for students to choose elective courses. 

           Hiện nay các học sinh phải chọn môn học 

  

Date: ........................ 

Ngày: 

 

Student’s Name: .............................................................................   Current Form Class:  .............. 

              Họ và tên học sinh                              Lớp 

 

 

 

Please fill out the elective choices form over leaf. 

Xin vui lòng hoàn thành đơn đăng ký môn học tự chọn (02 trang) 

 

 

Note: Optional Courses will be offered subject to a minimum of 8 students per course. 

Lưu ý: Nhà trường sẽ chỉ tổ chức lớp học môn tự chọn với sĩ số học sinh đăng ký tối thiểu là 08 học sinh/ môn học tự chọn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed and Approved by Parent:     Signed by Student 

Phụ Huynh đồng ký và ký tên           Học sinh ký tên 

 

 

 

 

....................................................................    .............................................. 

 

 

Please give the completed form to your Form Teacher by no later than Monday 8
th

 October 2018 

 Xin vui lòng hoàn thành và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm trước thứ hai ngày 08 tháng 10 năm 2018. 

 

 

 

 

  



YEAR 11 – 2019 ELECTIVE CHOICES FORM 
LỚP 11 – NĂM 2019 ĐƠN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TỰ CHỌN 

 

Name of Student: ................................................ 

Họ và tên học sinh 

1. Place a number from 1 to 4 next to the electives, in the order of preference that you wish to study them next 

semester.  (You must select four (4) courses. We will then decide on 3 courses for next semester depending on 

the courses being  made available, based on total student selections) 

Học sinh đánh số từ 1 đến 4 theo thứ tự ưu tiên vào ô các môn học tự chọn mà học sinh sẽ chọn học vào học kỳ sắp tới.  

(Học sinh phải chọn 4 môn học. Sau đó, Nhà trường sẽ xem xét và quyết định 03 môn học tự chọn cuối cùng cho học sinh 

dựa trên số lượng lớp và số lượng học sinh) 

 ATAR GENERAL 

   

Accounting and Finance (Kế toán – Tài chánh) ..............................  ........... OR ...............  

Applied Information Technology (Tin học ứng dụng)  ..................  .....................  ....................   

Business Management and Enterprise (Quản trị kinh doanh)  ......  ........... OR ...............  

Chemistry (Hóa học)  .......................................................................  

Computer Science (Khoa học máy tính)  .........................................  .....................  ....................  

Design (Thiết kế) ...............................................................................  .....................  ....................  

Economics (Kinh tế học)  ..................................................................  ........... OR ...............  

Human Biology (Sinh học)  ..............................................................  

Physics (Vật lý)  ................................................................................  

Psychology (Tâm lý học)  .................................................................  

 

2. Please indicate your Mathematics course preference:  (The final choice will be based on your performance 

and total student selections).  If you choose Specialist, you must also be enrolled in Methods. 

Học sinh vui lòng đánh dấu vào Level Toán ưu tiên: (Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào kết quả học tập trong năm học 

trước và số lượng học sinh chọn). Nếu chọn Toán Specialist, học sinh cũng sẽ phải chọn Toán Methods. 

 

Essentials (General)           Applications (ATAR)       Methods (ATAR)           Specialist (ATAR)  

3. Please indicate your English course preference:  (The final choice will be based on your performance and 

total student selections). 

Học sinh vui lòng đánh dấu vào Level môn Tiếng Anh ưu tiên: (Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào kết quả học tập trong 

năm học trước và số lượng học sinh chọn). 

 

EALD (General)  EALD (ATAR) English (ATAR) 

 
 
 

Office Use Only: 

ENGA  ELDA  ELDG 

MATE  MATA  MAM  MAM & MAS 

 
List A: BME ECO ELD ENG  
List B: ACF AIT CHE CSC HBY MAA MAE MAM MAS PHY PSY 

 


