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Semester 1 
Online Study 

SCSA Requirements 

All Y11 courses have met SCSA guidelines for the delivery of the 
courses: 
• Any work done online or out of class was required to be 

authenticated/validated with in class work 
• Some assessments were postponed until Semester 2 
• For most classes, the grade weightings for Semester 2 will be 

heavier than Semester 1 
• This should allow students who performed poorly with online 

study to improve their grades for Semester 2. 
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Học kỳ I - Học tập Online 
Yêu cầu học thuật từ SCSA 

Tất cả học sinh Khối 11 phải tuân thủ theo những hƣớng dẫn về chuyên môn của 

SCSA đối với các môn học:  

 Bất kỳ kết quả các bài tập đƣợc thực hiện online hoặc bên ngoài lớp học đƣợc 

công nhận có giá trị tƣơng đƣơng kết quả các bài làm thực tế trên lớp 

 Một số bài kiểm tra đƣợc hoãn lại và đƣợc thực hiện trong học kỳ II 

 Đối với hầu hết các môn học, thang điểm xếp hạng các môn trong học kỳ II sẽ 

có giá trị cao hơn học kỳ I. 

 Điều này sẽ tạo điều kiện cho những học sinh nào chƣa đạt kết quả tốt trong 

việc học online trong học kỳ I cải thiện kết quả học tập trong học kỳ II và cả 

năm. 
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Semester 1 
Online Study 

SCSA Requirements 

For all Y11, the final marks for the entire year are 
submitted to SCSA (combined marks for S1 and S2). 

• Only Y11 students who change their courses will 
receive S1 marks and S2 in those respective 
courses. 



Đối với tất cả học sinh Khối 11, điểm số tổng kết cả 
năm sẽ đƣợc nộp cho Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc 
SCSA (Đây là điểm kết hợp của Học kỳ I và Học kỳ II). 

• Đối với học sinh đổi môn học trong học kỳ II, điểm 
số của học kỳ I và học kỳ II đƣợc tính cố định riêng 
biệt từng môn học trong từng học kỳ đó.  

Học kỳ I - Học tập Online 
Yêu cầu học thuật từ SCSA 



Application to Study EALD ATAR in Year 12 2021 

Y11 students must apply to study EALD ATAR 
for Year 12 in 2021 

Students who apply before 13 August will be 
given an extra 10 minutes to complete their 
OLNA sections. 

Y11 students can access the Student Portal at: 

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

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


NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC MÔN EALD ATAR 
CHO LỚP 12 – NĂM HỌC 2021 

Theo quy định của SCSA, học sinh Khối 11 phải đăng 
ký học môn EALD ATAR cho lớp 12 Năm học 2021.  

Học sinh đăng ký trƣớc ngày 13/8/2020 sẽ đƣợc nhận 
ƣu tiên cộng thêm 10 phút vào thời lƣợng các bài thi 
OLNA của SCSA. 

Học sinh Khối 11 đăng ký tại: 

  https://studentportal.scsa.wa.edu.au/   
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Five steps in the online EAL/D eligibility process 

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

Step 1: Log in to the student portal  

Step 2: Start your EAL/D eligibility application 

Step 3: Upload your supporting documents  

Step 4: Submit your EAL/D eligibility application  

Step 5: Check the student portal for your EAL/D 
eligibility status 

https://studentportal.scsa.wa.edu.au/
https://studentportal.scsa.wa.edu.au/
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Năm bước để học sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến: 

Bƣớc 1: Học sinh đăng nhập vào đƣờng link đăng ký 

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

Bƣớc 2: Bắt đầu điền các thông tin đăng ký cho môn EALD 
năm học 2021 

Bƣớc 3: Tải các hồ sơ học sinh theo yêu lên trang web đăng ký 

Bƣớc 4: Nộp đơn đăng ký 

Bƣớc 5: Kiểm tra lại thông tin 

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


Semester 2 Calendar – All Years   
(Y11 18 study weeks) 

Mon 29th Jun   
Start of Semester 2 classes 

Wed 5th Aug  (TBD) 
SCSA Moderation Visit   

Wed 2nd Sep 

Vietnam National Day 



HỌC KỲ II – KHỐI 11 
(Khối 11: 18 tuần học) 

Thứ Hai 29/6:  Bắt đầu Học kỳ II 

Thứ  Tư 5/8: Tiếp đoàn thanh tra từ Hội đồng Học 

thuật Bang Tây Úc (SCSA) 

Thứ Tư  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 
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Kiểm tra online - OLNA 
Lần 2 – Tháng 9 

Online Literacy Numeracy Assessment 

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


OLNA SEMESTER 1 
RESULTS Y11 

Numeracy Reading Writing 

131 students 

84% achieved  

  130 students 

54% achieved 

 139 students 

39% achieved 



KẾT QUẢ KỲ THI OLNA – HỌC KỲ I  
KHỐI 11 

Bài thi 

Numeracy 

Bài thi  

Reading 

Bài thi  

Writing 

 131 học sinh 

84% đạt  

 130 học sinh 

54% đạt 

139 học sinh 

39% đạt 



ATTENDANCE 

Students are expected to: 

• Attend all classes 

• Arrive on time for class – especially for Period 1 

 

 



CHUYÊN CẦN 

Học sinh đƣợc 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 11 – 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 11 – 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 11 – changes may be made until 3 July. 

•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 11 – Học sinh đƣợc phép thay đổi môn 

học tự chọn cho đến hết ngày 03/07/2020. 

•WACE Checker 

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

 

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


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 

trong học tập hoặc thông tin định hướng về 

trường Đại học và ngành học của con em 

mình! 

 


