
CHƯƠNG TRÌNH THPT TÂY ÚC 

TẠI 

TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT ÚC 



Year 12 Students may qualify for: 

 

 A WESTERN AUSTRALIAN 
CERTIFICATE OF 

EDUCATION 

 

 WACE 

 

 AUSTRALIAN TERTIARY 
ADMISSION RANKING 

 

 

 ATAR 

 

 (only for university entrance 
in Australia) 



Học sinh Khối 12 đạt yêu cầu  
sẽ nhận được: 

 

 BẰNG TÚ TÀI ÚC 

 

 WACE 

 

 HỆ SỐ ĐIỂM XÉT TUYỂN 
VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC TẠI ÚC. 

 

 ATAR 

 

 Chỉ áp dụng đối với các 
trường Đại học tại Úc. 



The Western Australian  
Statement of School Achievement (WASSA) 

 
 
 
 

All students will receive a WASSA 
 



Giấy chứng nhận  
hoàn thành chương trình THPT 

(WASSA) 
 

 
Tất cả học sinh Khối 12 sẽ nhận 
được Giấy chứng nhận WASSA 

 



WACE REQUIREMENTS 

 20 course units studied over Years 11 and 12 

 Achieve the literacy and numeracy standards 

 Two humanities units in Year 12 

 Two science/technology units in Year 12 

 Achieve a C grade average over 16 course units 

 Four units of EALD after Year 10 



TIÊU CHUẨN ĐỂ CÓ BẰNG WACE 

 Học sinh sẽ hoàn thành tổng cộng 20 units trong 2 năm lớp 11 và 

lớp 12 

 

 Hoàn thành và đạt yêu cầu trong các bài kiểm tra Anh văn và Toán 

ONLINE 

 

 Hoàn thành 2 units về các môn Non-Sciences trong năm lớp 12 

 

 Hoàn thành 2 units môn Khoa học/ Công nghệ trong năm lớp 12 

 Đạt điểm trung bình C trong tổng số 16 units đạt điểm cao nhất 

 

 Hoàn thành 4 units môn Anh văn học thuật (EALD) sau năm lớp 10 



Breadth of Study 

Complete at least 20 course units 

2 Year 11 EALD course units and one pair of EALD units in Year 12 

One pair of units from List A in Year 12 (EAL/D, BME, Economics) 

One pair of units from List B in Year 12 (Mathematics, Science, Psychology,  
Technology) 

Achievement Standard 

Achieve a C grade average or better across 16 course units of which eight  
must come from units completed in Year 12.: 

English Language Competency 

Complete at least four EALD units post Year 10. 
 
Demonstrate the minimum standard of literacy and numeracy (OLNA) 



Yêu cầu chung 

Hoàn thành ít nhất 20 units. 

Hoàn thành 2 units môn EALD của năm lớp 11 và 2 units môn EALD của năm  

Lớp12. 

Hoàn thành 2 units của các môn học ở List A trong năm lớp 12 gồm các môn Anh 

văn học thuật (EALD), Quản trị Kinh doanh, Kinh tế. 

Hoàn thành 2 units của các môn học ở List B trong năm lớp 12 gồm các môn 

Toán, Khoa học, môn Tâm lý học và Công nghệ. 

Tiêu chuẩn hoàn thành 

Đạt điểm trung bình C hoặc tốt hơn trong tổng số 16 units cao điểm nhất và trong 

đó phải có 8 units hoàn thành trong lớp 12.  

Yêu cầu về trình độ tiếng Anh 

Hoàn thành ít nhất 4 units môn EALD sau năm lớp 10. 

Hoàn thành và đạt yêu cầu của bài kiểm tra môn Anh văn và môn Toán online theo 

quy định của Úc (OLNA) 



The Benefit from Taking 
Vietnamese Studies 

 

 Only the best 16 units need to be 

considered 

 

 The C grade average is calculated over 

12 course units – six from Year 12. 
 



Lợi ích khi học bộ môn  
Việt Nam học 

 Chỉ cần tính điểm của 16 units cao điểm 

nhất 

 Đạt điểm trung bình C của tổng 12 units 

cao nhất – Trong đó, chỉ cần tính 06 units 

ở năm lớp 12. 
 



Choosing Courses 

 Students do not choose English and 

Mathematics classes. 

 

 EALD courses are based on past 

performance 

 

 Mathematics courses are chosen on ability 

displayed in assessments 



Chọn môn học 

 Học sinh không cần chọn môn Anh văn và 

môn Toán 

 

 Môn EALD sẽ được xét dựa trên kết quả học 

tập bộ môn này trong năm học trước 

 

 Môn Toán sẽ được xét dựa trên kết quả học 

tập bộ môn này trong năm học trước 



Course - 2015 

 ATAR 

 ACF 

 BME 

 ECO 

 CHE 

 HBY 

 PHY 

 GENERAL 

 ACF 

 AIT 

 BME 

 CSC 

 PSY 



Các môn học tự chọn 2015 

Hướng ATAR 

 

1. Kế toán Tài chính (ACF) 

2. Quản trị kinhh doanh (BME) 

3. Kinh tế (ECO) 

4. Hóa học (CHE) 

5. Sinh học (HBY) 

6. Vật lý (PHY) 

Hướng GENERAL 

 

1. Kế toán Tài chính (ACF) 

2. Tin học ứng dụng (AIT) 

3. Quản trị kinhh doanh 
(BME) 

4. Khoa học máy tính 
(CSC) 

5. Tâm lý học (PSY) 



ATAR Courses 

•More difficult than General courses 

 

•External examination at the end of Year 12 

 

•Needed for the calculation of an ATAR 

 

•Needed for a WACE 



HƯỚNG ATAR 

 Các môn học theo hướng ATAR sẽ khó hơn các 
môn học theo hướng GENERAL 

 

 Bắt buộc tham dự kỳ thi Tú tài Úc cuối năm học 12 

 

 Cần thiết để tính Hệ số điểm ATAR 

 

 Cần thiết để nhận Bằng Tú tài Úc - WACE 



What is OLNA? 

Online 

Literacy – reading and writing 

Numeracy 

Assessment 



Kiểm tra OLNA? 

Online (Trực tuyến) 

Literacy – Đọc và Viết 

Numeracy - Toán 

Assessment 



OLNA 

 Kiểm tra 2 lần / năm 

 

          Các bài kiểm tra: Viết, Đọc, Toán học 

 

 Học sinh phải hoàn thành tiêu chuận của các bài kiểm tra 

 Bằng Tú tài Úc - WACE  sẽ không được cấp cho học sinh nếu 
không đạt tiêu chuẩn một trong bất kỳ bài kiểm tra nói 
trên. 

 

 



What Should Be Chosen? 

 Australian Universities: 

 

 ATAR needed therefore 4 or 5  ATAR courses 

 

 RMIT (Vietnam) 

             A school report and a WASSA are sufficient 

                 Degree program – an average of 65%       

                 Diploma – an average of 55% 

 

 Other universities Generally, a school report 



Nên chọn những môn nào? 

 Đại học của Úc: 

 

 - Cần có Hệ số điểm ATAR (Học sinh cần chọn từ 4 hoặc 5 
môn  ATAR) 

 

 Đại học RMIT (Việt nam) 

            - Cần bảng điểm của trường và giấy chứng nhận hoàn thành 
THPT WASSA 

            - Hệ Đại học: Điểm trung bình 65%       

            - Hệ cao đẳng: Điểm trung bình 55% 

 

 Đại học khác: Thông thường chỉ xét bảng điểm của trường 



What could be chosen? 

Commerce: Economics. Business management and Enterprise, 

                       Accounting and Finance 

 

Nursing: Human Biology 

 

Engineering: Chemistry, Physics 

 

Secondary Education: Psychology, specialty field 

 

Medicine: Human Biology, Psychology 



Nên chọn những môn nào? 

Ngành Thương mại: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán Tài 

chính. 

 

Ngành Điều dưỡng: Sinh học 

 

Ngành Kỹ sư: Hóa học, Vật lý 

 

Ngành Giáo dục: Tâm lý học 

 

Ngành Y khoa: Sinh học, Tâm lý học 



2016 Options 

All courses are being offered initially.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Where fewer than 8 students choose a course it will be 

withdrawn and students’ fourth choice applied. 

 

Some students may have to select again. 



Chọn môn cho năm học 2016 

 Học sinh chọn học các môn tự chọn trường đưa ra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Trong trường hợp số lượng học sinh chọn học 1 môn học tự 
chọn ít hơn 8 học sinh, nhà trường sẽ áp dụng môn học ưu 
tiên thứ 4 trong tờ chọn môn của học sinh. 

 

 Tùy theo tình hình thực tế, một số học sinh sẽ được tư vấn và 
được yêu cầu chọn lại môn học tự chọn. 



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 
CỦA PHỤ HUYNH 


