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Chuyên Cần
Là du học sinh, Bạn cần phải có mặt tại trường ít nhât 80% trong năm học để thỏa mãn điều khoản
Visa.

Làm Gì Khi Bạn Bị Bệnh?
Khi vắng mặt, học sinh cần xin giấy từ bác sĩ hoặc người giám hộ để lý giải lý do vắng mặt. Phụ huynh
hoặc người giám hộ có thể liên hệ và thông báo lý do vắng mặt với Giáo Viên Phụ Trách Du Học Sinh,
nhưng giấy thông báo hoặc giấy bác sĩ vẫn cần thiết. Khi gặp bác sĩ, hãy cho họ biết bạn là Du Học Sinh
và bạn sử dụng bảo hiểm tư nhân (Medibank).
Nếu bạn dự kiến sẽ vắng mặt trên 2 ngày, hãy cho Giáo Viên Phụ Trách Du Học Sinh biết trong thời gian
sớm nhất. Cô Li sẽ báo cho văn phòng biết về sự vắng mặt của bạn.
Khi ở trường, nếu bạn cảm thấy không được khỏe, hãy cho giáo viên đứng lớp hoặc văn phòng chính
biết ngay, họ sẽ giúp đỡ bạn ngay lập tức.

Cần làm gì nếu đi học muộn hoặc cần về sớm?
Nếu bạn đi học muộn, bạn cần đến văn phòng của các Đội () và xin giấy giải trình. Nếu bạn đến trễ do
cần phải gặp bác sĩ, hãy xin giấy bác sĩ và mang đên văn phòng của Đội. Nếu bạn đến trễ vì bất kì lý do
khác, phụ huynh, người chăm sóc hoặc người giám hộ cần phải giải trình lý do.
Nếu bạn cần về sớm, cha mẹ, người chăm sóc hoặc người giám hộ cần phải viết giấy xin phép. Sau đó,
phụ huynh, người chăm sóc hoặc người giám hộ phải đó bạn tại văn phòng chính của nhà trường.
Bạn sẽ không được phép về sớm nếu không có sự hiện diện của phụ huynh, người chăm sóc hoặc người
giám hộ.
Kể cả khi bạn đã trên 18 tuổi và học lớp 11 hoặc lớp 12, bạn cần có giấy giải trình từ phụ huynh và phải
thông báo đến văn phòng chính.

Người Chăm Sóc/ Giám Hộ
Trách nhiệm của người chăm sóc/ giám hộ
Đa số các du học sinh tại Trường Trung Học Mount Alexander đều có người thân trong gia đình làm giám
hộ. Để trở thành người chăm sóc, cha mẹ cần đề cử người thân trong gia đình và được bộ di trú chấp
thuận. Sau khi được bộ di trú phê duyệt, người thân và người chăm sóc sẽ đảm nhiệm trọng trách giám
hộ viên của Du Học Sinh. Trong trường hợp phụ huynh mình muốn cho con ở nhà của bạn của các vị
hoặc nhà trọ do không có người thân ở Úc, họ sẽ được gọi là "third parties". Họ không phải là người
giám hộ của du học sinh. Trong trường hợp đó, Hiệu Trưởng và Giáo Viên Phụ Trách Du Học Sinh sẽ là
người giám hộ. Nếu người chăm sóc không phải là người thân trong gia đình, họ cần có Working With
Children Check (http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/).
Nhiệm vụ của người chăm sóc là phải nắm bắt và giám sát việc học của bạn tại MAC. Họ có trách nhiệm
phải báo cáo quá trình học tập của bạn cho phụ huynh của bạn.
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Khiếu Nại
Nếu du học sinh, phụ huynh hoặc chủ nhà trọ có vấn đề cần được giải quyết, họ cần phải liên hệ với Giáo
Viên Điều Phối Du Học Sinh để được giải quyết một cách nhanh nhất. Mặt khác, nếu vấn đề vẫn không
được giải quyết hoặc nếu vấn đề có liên quan đến Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh, thì vấn đề sẽ được
chuyển tiếp đến Hiệu Trưởng (http://www.study.vic.gov.au/en/brochures-andforms/Pages/BrochureForms.aspx).
Nếu vấn đề không được giải quyết thỏa mãn, phụ huynh có để giải trình hoặc khiếu nại đến Bộ Giáo Dục
và Đào Tạo Du Học Sinh- Department of Education and Training International Education Division (DET
IED).
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ĐƠN KHIẾU NẠI
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Số điện thoại khẩn cấp
Trong trường hợp khẩn cấp: Gọi 000 để được kết nối đến cảnh sát, cấp cứu viên hoặc đội cứu hỏa.
Khi nào cần gọi Ba Số Không- Triple Zero (000)
Bạn chỉ nên gọi ba số không để gặp cảnh sát, cấp cứu viên hoặc đội cứu hỏa trong trường hợp nguy
hiểm, khẩn cắp hoặc khi sự việc có liên quan đến an toàn tính mạng.
Việc gì sẽ xảy ra khi bạn gọi Ba số Không- Triple Zero (000)?
Nhân viên tổng đài sẽ hỏi bạn cần dịch vụ khẩn cấp nào- Cảnh sát, Cấp Cứu hoặc Cứu Hỏa. Nhân viên
tổng đài có thể hỏi bạn về địa điểm cuộc gọi..
Cần làm gì khi tôi nói tiếng Anh không được?
Nếu bạn không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, bạn có yêu cầu dịch vụ thông dịch viên sau khi bạn được
kết nối với Cảnh sát, Cấp Cứu hoặc Cứu Hỏa. Bạn sẽ không cần trả phí cho dịch vụ thông dịch viên.
Khi gọi Ba Số Không- Tripple Zero (000), bạn cần giữ bình tỉnh, luôn luôn giữ kết nối và trả lời các câu
hỏi của nhân viên tổng đài rõ ràng.

Thông tin nhà trường:
Số điện thoại:
(03) 9376 1622
Địa chỉ E-mail: mount.alexander.712@edumail.vic.gov.au
Trang mạng của trường: mountalexandercollege.vic.edu.au
Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh
Siwei Li: li.siwei.s@edumail.vic.gov.au
Hiệu Trưởng
Dani Angelico: angelico.daniela.m@edumail.vic.gov.au
Phó Hiệu Trưởng
Adam Cribbes: cribbes.adam.a@edumail.vic.gov.au
Meg Rawlins: rawlins.megan.l@edumail.vic.gov.au
Lảnh Sự Quán Việt Nam Tại Úc
6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606
Direct Line: (02) 6286 5660 or (02) 6286 8465 Fax: (02) 6286 4534
E-mail : vembassy@iinet.net.au Trang Mạng: www.vietnamembassy.org.au
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Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh (ISC)
Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh, cô Janice Li, làm việc cặn kẽ với đội ngũ ban giám hiệu, đội
trưởng và cố vấn viên để giám sát và đảm bảo những yêu cầu về học tập của học sinh. Bạn có thể liên lạc
Cô Li qua điện thoại hoặc E-mail.
Cô Li là người hỗ trợ chính của bạn suốt quá trình học ở MAC nên hãy liên lạc cô Li
khi bạn gặp bất kì vấn đề gì về trường học, cuộc sống hoặc nơi ở.
Dành cho học sinh ở nhà trọ, nhà trường cố gắng để đảm bảo quyền lợi của các
bạn và bạn hài lòng với sự sắp xếp nơi ở. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhà
trọ của bạn để đảm bảo là bạn và chủ nhà đều hài lòng. Nếu bạn gặp bất kì vấn đề
gì về việc học tập hoặc nơi ở, ban có thể liên lạc vơi Giáo Viên Điều Phối Du Học
Sinh hoặc cô Pham hoặc hiệu trưởng của trường bạn.
Ms Janice Li

Nhà trường có Bác Sĩ, Y Tá, Chuyên Gia Tâm Lý, Nhân Viên Xã Hội và Tư Vấn VIên
(Người Trung Quốc và Việt Nam).

Thông tin, Địa Điểm và Cơ Quan quan trọng
Bộ Di Trú- Department of Immigration and Border Protection (DIBP)
Địa Chỉ: Ground Floor, Casselden Place, 2 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000 Counter
Giờ Hoạt Động: Thứ Hai Đến Thứ sáu 9:00am-4:00pm (Thứ Tư 09:00am-1:30pm)
Số điện Thoại: 131 881
Trang Mạng: www.immi.gov.au
Quản Lý Chương Trình Du Học Sinh- International Students Program Unit (ISPU)
Địa Chỉ: Level 6, 35, Spring Street, Melbourne VIC 3000
Số điện Thoại: 9651 3700
Trang Mạng: www.study.vic.gov.au
Trường Ngôn Ngữ ở Victoria- Victorian School of Language
Địa chỉ: 315 Clarendon St Thornbury VIC 3071
Số Điện Thoại: 9474 0502
Trang Mạng: www.vsl.vic.gov.au
Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh (ISC)
Ms Janice Li
Mount Alexander College
Số Điện Thoại: 9376 1622
E-mail: li.siwei.s@edumail.vic.gov.au
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Chăm Sóc Sức Khỏe
Bảo Hiểm Medibank- Medibank Health Insurance
Số Bảo Hiểm tư nhân của bạn là: _______________________
Số Điện Thoại của Medibank: 132331
Medibank có phần thông tin dành riêng cho du học sinh trên trang mạng của họ. Truy cập
https://www.medibank.com.au/overseas-health-insurance/oshc/
Văn Phòng Medibank
Docklands
Địa Chỉ: 720 Bourke St, Docklands VIC 3008
Maribyrnong Highpoint Shopping Centre
Địa Chỉ: 200 Rosamond Rd, Maribyrnong VIC

City
Địa Chỉ: E27/385 Bourke St, Melbourne VIC 3000

Bác Sĩ- Trung tâm Chăm Sóc Sức Khỏe

Nha Sĩ

Moonee Ponds Medical Centre
Địa Chỉ: 34/46 Holmes Rd, Moonee Ponds VIC
3039
Số Điện Thoại: (03) 9945 7777
Netcare Medical Family Super Clinic
Địa Chỉ: 122 Puckle St, Moonee Ponds VIC 3074
Số Điện Thoại: (03) 9975 8745

Primary Dental Moonee Ponds
Địa Chỉ: 34-46 Holmes Rd, Moonee Ponds VIC
3039
Số Điện Thoại: (03) 9945 7730
Moonee Ponds Dental Group
Địa Chỉ: 81 Holmes Rd, Moonee Ponds VIC 3039
Số Điện Thoại: (03) 9370 1633

SIA Medical Centre Moonee Ponds
Địa Chỉ: 641 Mt Alexander Rd, Melbourne VIC
3039
Số Điện Thoại: (03) 9370 7733
Mooneevale Clinic
Địa Chỉ: 24 Shuter St, Moonee Ponds VIC 3039
Số Điện Thoại: (03) 9326 2914

Hiệu Thuốc Tây
Hiệu Thuốc Tây Chemist Warehouse Newmarket
Địa Chỉ: 3/390 Racecourse Rd, Flemington VIC 3031
Giờ Hoạt Động: 9:00am -9:00pm
Số Điện Thoại: (03) 9376 7228
Hiệu Thuốc Tây Chemist Warehouse Ascot Vale
Địa Chỉ: 564/566 Mt Alexander Rd, Ascot Vale VIC 3032
Giờ Hoạt Động: 9:00am -9:00pm
Số Điện Thoại: (03) 9326 2388
Hiệu Thuốc Tây My Chemist Moonee Ponds
Địa Chỉ: 7/641-649 Mt Alexander Rd, Moonee Ponds VIC 3039
Số Điện Thoại: (03) 9370 4664
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Kỳ Nghỉ
Du học sinh không được phép đi du lịch trong giữa khóa học. Bạn chỉ được phép về nước hoặc đi du lịch
trong các kỳ nghỉ giữa học kỳ. Bạn chỉ được phép đi sau khi học kỳ kết thúc và phải quay lại trước khi kỳ
học mới bắt đầu. Xin hãy liên hệ Cô Li nếu bạn muốn đi du lịch trong kỳ nghỉ để hoàn tất các giấy tờ cần
thiết.

Ngày Học 2020
Học Kỳ 1: 29/01/2020 đến 27/03/2020
Học Kỳ 2: 14/04/2020 đến 26/06/2020
Học Kỳ 3: 13/07/2020 đến 18/09/2020
Học Kỳ 4: 5/10/2020 đến 18/12/2020
Nếu bạn có dự định vắng mặt, bạn cần thông báo với Cô Li ngay về những ngày nghỉ này.
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Đơn Đăng Ký Địa Điểm Của Trường MAC.
Đơn này cần được hoàn thành bởi du học sinh trước khi khởi hành. Đơn sẽ giúp nhà trường giám sát và
quản lý địa điểm, ngày đi và về của du học sinh. Việc điền đơn cũng sẽ giúp nhà trường đảm bảo quyền
lợi và nơi ở của các bạn được sắp xếp ổn thỏa.
Kính Gửi _________________________
Xin hãy liệc kê những ngày bạn dự tính đi du lịch trong năm nay. Thông tin cần được liệc kê cặn kẽ và
giao cho cô Janice Li. Tất cả các chuyến đi cần được sự chấp thuận của trường và phụ huynh cần giải
trình ngày đi và về cũng như lý do của chuyến đi.
Học Kỳ
1
2
3
4

Kỳ Nghĩ
Kỳ nghỉ khóa 1
Kỳ nghỉ khóa 2
Kỳ nghỉ khóa 3
Kỳ nghỉ khóa 4
Ý kiến của Trường

Ngày đi

Ngày Về.

Tôi muốn được đi du lịch trong Học Kỳ 1, 2, 3, 4 (Xin khoanh tròn)
Địa điểm đến (Nước và Thành
Phố):

Ngày Khởi Hành Từ Melbourne:

Ngày Đáp ở Việt Nam:

Số Máy Bay:
Địa điểm khởi hành (Nước và
Thành Phố):

Ngày Trở Lại Melbourne:

Ngày Đáp ở Melbourne:

Số Máy Bay:

Chữ Ký Của Học Sinh: ____________
Được Ký Bởi (Ghi Rõ Họ Tên): ____________
OFFICE USE ONLY
International Student Travel Approval
Please ensure that the following steps are completed before approving travel.
Student Name. _________________
Parent E-mail received (Y / N)
Copy of airline ticket received from student (Y / N)
Holiday homework given to student (Y/ N)
Depart Melbourne date: __________
Approved /Not Approved

Return to Melbourne date: __________

Signed by Ms Janice Li -ISC __________
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Signed by Ms Dani Angelico - MAC Principal ____________
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Nhà Trọ
Luật Lệ Nhà Trọ
Điều Khoản-Chính sách
 Khi phụ huynh cần Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tìm nhà trọ cho du học sinh, Bộ Giáo Dục và nhà trường,
sẽ có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp nơi ở và đảm bảo quyền lợi của Du Học Sinh.
 Những thỏa thuận này sẽ được áp dụng sau khi học sinh chính thức đăng ký học tại Trường Trung
Học Mount Alexander tại Úc.
 Những điều khoản này được đặt ra để đáp ứng với yêu cầu của ESOS National Code 2007 and Visa
Học Sinh (Mục 8532) để đảm bảo rằng nhà trường hoàn thành trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp nơi ở
và đảm bảo quyền lợi của Du Học Sinh.
 Những điều khoản này tuân thủ theo sự hướng dẫn của PPSSU và với Chính Sách về trách nhiệm của
nhà trường trong việc cung cấp nhà trọ- Mount Alexander College’s Homestay Responsibility
Agreement.
 Chính sách này nên được đọc song song với Chích Sách Bảo Vệ Trẻ Em và luật lệ trong Quy Tắc Ứng
Xử về Bảo Vệ An Toàn Cho Trẻ Em của Trường Mount Alexander.
 Trường sẽ không nhân nhượng với các hành động xâm phạm trẻ em và áp dụng tiêu chuẩn an tòan
trẻ em dựa trên Bộ Luật và Sắc Lệnh 870 Của Bộ Trưởng.
 Chủ nhà trọ hoặc người thân có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ sự an toàn cho du học sinh trong
nhà và cần thông báo đến trường về bất kì trường hợp nào liên quan đến sự an toàn của trẻ dựa
trên Chích Sách Bảo vệ An Toàn Cho Trẻ Em Của Trường Trung Học Mount Alexander. Chính sách
này bao gồm tất cả các vị trí, nơi ở hoặc không gian ảo được chấp thuận trong giờ học hoặc ngoài
giờ học. (phụ Lục 2)
 Chính Sách Bảo Vệ An Toàn Trẻ Em và Quy Tắc Ứng Xử về An Toàn Trẻ Em được đặt trên Trang mạng
của trường.
 Toàn bộ thành viên trên 18 tuổi cần ký vào Bộ Luật Quy Tắc Ứng Xử Bảo Vệ An Toàn cho Trẻ em
trước khi học sinh vào nhà trọ.
 Nếu cần bất kì sự giúp đỡ, xin hãy gọi nhân viên quản lý An Toàn Trẻ Em của Trường Trung Học
Mount Alexander. Số Điện Thoại: 9376 1622.
Hướng Dẫn
Bộ Phận Nhân Viên
Trên danh nghĩa, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm với DET về chương trình dành cho Du Học Sinh.
Bên cạnh đó, trường Trung Học Mount Alexander có vài nhân viên chuyên giúp đỡ du học sinh:
 Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh – chiệu trách nhiệm về việc học sinh tuân theo các quy định đã
được đặt ra; việc tuyển sinh và thị thực.
 Quản Lý Tài Chính – Quản lý về học phí.
 Nhân viên trợ giúp về học tập – Trợ giúp học sinh trong lớp học và phiên dịch.
Các điều khoản
 Trường sẽ sắp xếp nhà trọ chất lượng cao, môi trường ở an toàn, chu đáo và thoải mái.
 Nhà trọ được cung cấp bởi chủ nhà, họ có thể là một gia đình, vợ chồng hoặc đơn thân.
 Working with Children checks sẽ được sắp xếp trước khi học sinh dọn vào.
 Số lượng tối đa là 3 du học sinh trong 1 nhà trọ.
 Khoản phí hàng tuần sẽ được thu và xét duyệt hằng năm. Phí bao gồm các dịch vụ nội trú dùng bởi
học sinh như sau:
 Phòng đơn dành riêng cho học sinh
 Ba cử ăn một ngày, bảy ngày một tuần (nấu cử chiều)
pg. 17

 Cơ sở vật chất bao gồm giường ngủ, nhà tắm, vệ sinh, khăn và ga trải giường.
 Phí điện, nước, ga, lò sưởi và mạng Internet.
 Dọn dẹp trong khu tập thể
 Quyền được sử dụng khu tập thể
 Cơ sở học tập, bàn học, giá sách và đèn học
 Tiền và việc sử giụng điện thoại cần được bàn giao rõ ràng.
 Tiền nhà cần được trả trước khi nhà trọ được sắp xếp cho học sinh. Học sinh có thể trả trước 2 tuần
hoặc 4 tuần (như đã sắp xếp) và cần nhận được biên nhận từ nhà trọ. (hoặc có thể trả cho nhà
trường như đã được sắp xếp bởi phụ huynh.)
 Học sinh có thể sẻ phải trả $105 (hiện tại) một tuần để giữ phòng trong lúc đi du lịch– đến tối đa là
$525 cho bất kì kỳ nghỉ nào.
 Học sinh cần ở nhà trọ đã được sắp xếp trong vòng ít nhất là 1 khóa học, trừ khi trường hợp ngoài ý
muốn xảy ra.
 Nếu như chủ nhà muốn hủy bỏ hợp đồng, họ cần cho học sinh và nhà trường biết trước 2 tuần.
 Nếu học sinh muốn dọn khỏi nhà trọ, học sinh cần báo cho trường và chủ nhà biết trước ít nhất hai
tuần. Việc này chỉ được thực hiện sau khi được Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh chấp thuận.
 Trường sẽ giám sát hoạt động trong nhà trọ bằng cách đến thăm nhà hoặc liên lạc trực tiếp cho chủ
nhà hai lần một năm.
 Học sinh cần phải ký vào Điều khoản Nhà Trọ- Homestay Agreement. Các điều lệ này sẽ liệc kê các
quy tắc và yêu cầu của nhà trọ, giá thuê nhà và phương thức thanh toán.
 Học sinh cần cung cấp thông tin liên lạc có liên quan đến nơi ở qua đêm nếu học sinh muốn ngủ qua
đêm ở một nơi khác ngoài nhà trọ.
 Phụ huynh và học sinh phải bồi thường cho chủ nhà những thiệt hại và tốn thất gây ra bởi học sinh
hoặc những phí phụ thu phát sinh.
 Học sinh sẽ có chìa khóa riêng. Trên hết, sự riêng tư và các vật dụng cá nhân của học sinh cần được
tôn trọng bởi các thành viên.
 Nếu tất cả các phàn nàn hoặc khiếu nại không thể giải quyết bởi chủ nhà hoặc học sinh, vấn đề phải
cần được thông báo cho Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh tại trường.
Trách Nhiệm Của Chủ Nhà:
 Cung cấp nơi ở thoải mái, bao gồm phòng ngủ đã được trang bị và khu vực tập thể như nhà tắm,
nhà vệ sinh, phòng khách,...
 Cung cấp 3 bữa ăn tốt cho sức khỏe học sinh.
 Chỉ cho tối đa 3 học sinh trọ trong nhà, bao gồm học sinh trung học hoặc học sinh đại học.
 Thông báo cho nhà trường về bất kì các thay đổi ,ví dụ: đi qua đêm, đi du lịch hoặc bất kì thay đổi
nào về môi trường sống của học sinh hoặc gia đình.
 Đảm bảo phí đã bao gồm bữa ăn và nơi ở cho du học sinh. Các phí bao gồm:
 Phòng đơn dành riêng cho học sinh
 Ba cử ăn một ngày, bảy ngày một tuần (nấu cử chiều)
 Cơ sở vật chất bao gồm giường ngủ, nhà tắm, vệ sinh, khăn và ga trải giường.
 Phí điện, nước, ga, lò sưởi và mạng Internet.
 Dọn dẹp trong khu tập thể
 Quyền được sử dụng khu tập thể
 Cơ sở học tâp, bàn học, giá sách và đèn học
 Đặt ra những điều khoản và yêu cầu rõ ràng.
 Cho học sinh tham gia vào những hoạt động gia đình.
 Cung cấp chìa khóa vào nhà cho du học sinh.
 Thông báo cho Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh về bất kì trường hợp khẩn cấp nào.
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Thông báo cho Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh nếu học sinh không tuân thủ theo quy định nhà trọ
hoặc ảnh hưởng đến phúc lợi của đôi bên.
 Đưa học sinh đi bác sĩ nếu không được khỏe hoặc bị thương và thông báo cho Giáo Viên Điều Phối
Du Học Sinh.
 Đảm bảo là tất cả các thành viên trên 18 tuổi cư trú hoặc tạm trú lại nhà phải có Working with
Children Checks. Điều này bao gồm tất cả các thành viên trên 18 tuổi trong gia đình và khách thường
xuyên trọ trong gia đình.
 Phải ở chung địa chỉ với học sinh.
 Cần phải có bảo hiểm nhà ở.
 Có máy báo khói và cháy và phải đảm bảo thiết bị báo động hoạt động tốt. Tất cả các nhà ở xây sau
1997 cần phải có bảng điện ngầm.
 Không được đi qua đêm khi chưa được sự chấp thuận của chủ nhà và Giáo Viên Điều Phối Du Học
Sinh.
Trách Nhiệm Của Học Sinh
 Đảm bảo chủ nhà biết về yêu cầu sức khỏe của bản thân.
 Đảm bảo là nhà trường, chủ nhà và người hỗ trợ phúc lợi có thể liên lạc học sinh 24/7.
 Giữ vệ sinh cá nhân.
 Tạo thói quên học tập tốt.
 Tôn trọng quyền và nơi riêng tư của các thành viên khác trong nhà trọ.
 Tôn trọng gia đình của chủ nhà.
Ví dụ:
 Dọn dẹp chén dĩa.
 Dọn dẹp sau bữa ăn.
 Dọn dẹp bếp và nhà tắm, trả về nguyên trạng.
 Hạn chế ở trong phòng ngủ quá nhiều, tôn trọng và tương tác với các thành viên khác.
 Về nhà trước cử ăn.

Điều Khoản và Liên Kết liên quan:





An Toàn Trẻ Em- Child Protection Policy
Quy Tắc Ứng Xử Về An Toàn Trẻ Em- Child Safety Code of Conduct
Quy Tắc Ứng Xữ của Học Sinh
http://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/StudyAbroadApplication_TermsCondi
tionsPolicies.pdf

Đánh giá điều lệ
Các điều lệ trên được xét duyệt mỗi ba (3) năm.
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Phụ Lục 1

Mount Alexander College
Homestay Responsibility Agreement

____________________________________________________________
Section A: Student Details
ID number:
Family name:
Gender:
Given names:
Date of birth
Nationality:
(dd/mm/yy)
Address in home country:

City:

Student’s E-mail:
Parent’s E-mail:

Mobile:
Mobile:

State:

Section B: Homestay Details
Family name:
Gender:
Date of birth
(dd/mm/yy)
Địa Chỉ:

Given names:
Working With Children’s Check
Nationality:
City:

State:

E-mail:
Mobile:
No. of family members living at residence:
Other family members’ Working With Children’s Check
Section C: Homestay Accommodation Details
Homestay fee per week:
Method of payment (tick option/s):
Fortnightly payment by parents direct to homestay provider account
Payment of homestay fee by parents to school (for disbursement to homestay
provider)
Commencement date:
End date:
Board arrangements during school holidays: As discussed with Homestay.
Section D: Homestay Terms and Conditions
Specify internet use rules: No later than 10 PM on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays
and Sundays. Times student must be home by:
Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays Fridays and
During School
and Sundays
Saturdays
Holidays
7:00 pm
10:00 pm
10:00 pm
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Section E: Agreement
This is an agreement between __________________<homestay>,
___________________<student> and
__________________________________<school>.
Homestay: I have read and I understand my responsibilities as outlined in the Homestay
Policy. Information for Homestay Providers and Third Parties (doc - 118kb)
Signature:

Date:

Student: The homestay rules and my host family expectations have been explained to me. I
understand and agree to them.
Signature:

Date:

School representative:
Signature:

Date:

Parent Name:
Signature:
Date:
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An Toàn Trẻ Em
Phương thức áp dụng cho nơi ở của du học sinh
Các điều khoản được áp dụng khi:
• Học sinh dưới 18 tuổi
• Trường đã sắp xếp và nhận trách nhiệm đối với học sinh như điều khoản 3 và 4 được nêu bên
dưới
Du học sinh dưới 18 tuổi chỉ có thể đến Úc bằng visa Du Học Sinh khi:
1 Học sinh sống với phụ huynh đã qua Úc cùng học sinh (Visa Giám hộ), hoặc
2 Sống cùng người thân (cô/dì/chú/bác/cậu/mợ/thím/dượng, ông bà, anh/chị trên 21 tuổi) được
chấp thuận bởi Bộ Di Trú, hoặc
3 Trung tâm giáo dục được đăng ký với CRICOS và có Thông Báo về Nơi Ở và Quyền Lợi
Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare (CAAW) trong lúc đăng ký khóa học
4 Trung tâm Du Học Sinh- Student Exchange Organisation (SEO) viết đơn Acceptance Advice of a
Secondary Exchange Student (AASES).
Trường học được đăng ký với CRICOS sau khi viết thư CAAW sẽ chấp thuận trách nhiệm về việc đảm bảo
nơi ở của học sinh, giúp đỡ và sắp xếp phúc lợi, và cần cung cấp nơi ở trên phương diện:
• Khu tạm trú của trường
• Nơi ở với người địa phương
• Nơi ở với người thân xa hoặc bạn bè của gia đình sau khi được chấp thuận.
Ở Victoria, để thư CAAW có hiệu lực, học sinh phải đạt ít nhất 13 tuổi.
Thư CAAW lưu giữ những trách nhiệm về nơi ở, hỗ trợ và phúc lợi khi học sinh đến Úc hoặc:
• Học sinh đạt 18 tuổi
• Học sinh không còn học tại trường và rời khỏi Úc
• Học sinh chuyển trường và thư CAAW được đưa ra bởi trung tâm giáo dục khác.
VRQA được chấp nhận bởi SEOs và hoàn thành đơn AASES chấp thuận trách nhiệm về việc đảm bảo nơi
ở của học sinh, giúp đỡ và sắp xếp phúc lợi trong suốt quá trình học, và phải chấp nhận nơi ở của học
sinh với người bản xứ.
Trung tâm giáo dục được đăng ký với CRICOS và VRQA được chấp nhận bởi SEOs có thể yêu cầu các cơ
sở liên quan để giúp đỡ trường hoàn thành trách nhiệm – Nhưng trung tâm giáo dục và SEOs không thể
giao trách nhiệm và thư CAAW hoặc AASES của học sinh cho bất kỳ ai khác.
Tất cả mọi thông tin được liệt kê trên VRQA.
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Thông tin về nhà trọ
Bạn ở đâu?

Số điện thoại của nhà trọ là gì?

Các yêu cầu và luật lệ được đặt ra









Vệ sinh cá nhân trong nhà trọ
Tắm rửa
Tắm vòi sen thường thông dụng hơn tắm bồn.
Tắm rửa ít nhất một ngày một lần.
Luôn hỏi chủ nhà trọ về thời gian thích hợp nhất để tắm.
Sử dụng nước
Melbourne có quy chế tiết kiệm nước, do vậy hãy tắm trong vòng ba (3) đến (4) phút.
Cơ sở vật chất chung
Hãy nghĩ cho người khác. Giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa. Đừng dùng nhà tắm và vệ sinh quá lâu. Tự giặt khăn
của bản thân, etc.
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Khu Địa Phương
Mount Alexander College nằm ở Flemington trong khu vực Moonee Valley. Tại đây có rất nhiều cơ sở
vật chất học sinh có thể khám phá trong quá trình học.
Xin hãy xem qua trang mạng của khu vực để biết thêm thông tin:
http://www.mvcc.vic.gov.au/

Thư viện
Đi đến thư viện địa phương trong quá trình học là việc rất hữu ích vì nơi đây có nhiều tài liệu để giúp
việc học của bạn. Ba chi nhánh thư viện Mooney Valley gần nhất là: Ascot Vale Library, Flemington
Library and Sam Merrifield Library. Bạn có thể đăng ký thẻ thành viên trên mạng
(www.mvcc.vic.gov.au/for-residents/libraries.aspx). Họ cung cấp rất nhiều tài liệu trên mạng và bạn có
thể đánh giá quá trình phục vụ của họ.
Ascot Vale Library
165 Union Road
Ascot Vale, 3032
Số Điện Thoại: 8325 1990
Flemington Library
313 Racecourse Road
Flemington, 3031
Số Điện Thoại: 8325 1975
Sam Merrifield Library
762 Mt Alexander Road
Moonee Ponds, 3039
Số Điện Thoại: 8325 1950

Thư Viện Tiểu Bang Victoria- State Library of Victoria
The State Library of Victoria là nơi rất phổ biến để gặp gỡ và học tập của
sinh viên tại Melbourne. Thư viện gần với Trạm Xe Lửa Melbourne Central.
328 Swanston St, Melbourne VIC 3000
Mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 5 10h sáng–9h đêm, Thứ 6 đến Chủ Nhật 10h sáng–
6h chiều

pg. 24

Bản đồ địa phương
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Bản đồ Melbourne
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Công viên
Royal Park
Royal Park nằm ở Parkville, bạn có thể đi đến bằng xe Tram từ trường. Đây là công viên lớn vì nó bao
gồm đường đi bộ và khu thể thao.
Fairbairn Park
Fairbairn Park nằm kế sông Maribyrnong có nhiều chỗ rộng rãi để đi bộ, chạy bộ và đạp xe. Bạn có thể
dẫn cún đi dạo tại đây. Bạn có thể đến bờ sông để câu cá và chèo tàu con thoi.
Aberfeldie Park
Nằm cạnh sông Maribyrnong rất phổ biến cho các nhóm thể thao và người đi bộ.
Queens Park
Queens Park nằm cạnh một con đường rất đông đúc. Công viên này có rất nhiều hoa hồng và vườn
trũng.
Maribyrnong Park
Maribyrnong Park là một khu vực lớn vòng quanh sông Maribyrnong. Công viên có 2 sân thể thao và rất
đông người đi bộ và người đạp xe.
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Trung tâm thương mại
Highpoint Shopping Centre
120-200 Rosamond Rd,
Maribyrnong VIC 3032
(03) 9318 1699
Đồng phục của Trường MAC được mua tại
LOWES trong trung tâm thương mại này
Moonee Ponds Central
Shopping Mall
Moonee Ponds VIC
(03) 9370 5411
Đóng cửa lúc 5:30 pm
Showgrounds Village
Shopping Mall
Ascot Vale VIC
(03) 9376 7430
Đóng cửa lúc 12:00 am
DFO Essendon
Outlet Mall
Essendon Fields VIC
(03) 9937 7222
Mở cửa lúc 10:00 am
Melbourne Central
Shopping Mall
211 La Trobe St, Melbourne VIC 3000
Mở cửa lúc 10.00am
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Hồ Bơi
Kensington Community Recreation Centre
Địa Chỉ: Cnr Kensington Rd & Altona St, Kensington VIC 3031
Số Điện Thoại: 9376 1633
Ascot Vale Leisure Centre
Địa Chỉ: Corner Epsom and Langs Roads, Ascot Vale
Số Điện Thoại: 9375 3411
Queens Park Swimming Pool
Địa Chỉ: Corner Pascoe Vale Road and The Strand, Moonee Ponds
Số Điện Thoại: 9375 3651

An Toàn
Những điểm an toàn cần được lưu ý
 Giữ thông tin cá nhân với bạn mọi lúc để phòng hờ trường hợp khẩn cấp.
 Có thể cung cấp họ & tên, địa chỉ và số điện thoại, nếu cần.
 Đừng tùy tiện đưa số điện thoại của bạn mình cho người khác.
 Không được gửi cho bạn bè hoặc đăng tải những hình ảnh gợi cảm của bản thân. Khi hình ảnh được
đăng tải hoặc gửi đi, nó không còn thuộc quyền sở hữu của cá nhân bạn và người khác có quyền tùy
ý sử dụng.
 Đừng tùy tiện lên xe hoặc đi đến bất kỳ nơi nào với người mà bạn không quen biết.
 Đừng ra ngoài một mình vào ban đêm. Luôn đi trong một nhóm và luôn giữ liên lạc với nhau.
 Đừng ăn hoặc uống những món ăn từ người lạ.
 Xâm phạm tình dục là những hành vi tình dục không được chấp thuận.
 Luôn giữ vật dụng cá nhân bên mình.
Những Luật Lệ Cần Phải Nhớ
 Mua thuốc lá và bia rượu (hoặc bất kỳ loại thức uống nào có chứa cồn) cho bản thân hoặc người
khác khi chưa đủ 18 tuổi là PHI PHÁP.
 Quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi là PHI PHÁP.
 Dùng phương tiện công cộng khi không/ chưa kích hoạt thẻ xe là PHI PHÁP.
 Người giữ ‘bằng tập lái xe’ quốc tế không được phép lái xe tại Victoria. Bạn có thể đăng ký thi ‘bằng
tập lái xe’ (Learner’s Permit or L plate) khi bạn đạt 16 tuổi nhưng phải tuân thủ luật lệ nghiêm ngặt.

Thông tin của trường
Mount Alexander College
167-175 Mount Alexander Road
Flemington
Victoria, 3031
Số Điện Thoại: (03) 9376 1622
Fax: (03) 9376 5232
E-mail: mount.alexander.712@edumail.vic.gov.au
Trang mạng: www.mountalexandercollege.vic.gov.au
Department of Education and Training Overseas Student Provider Code: 00861K
Thông tin trên bản đồ Melways: Map 29 A11
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Giáo Trình Đào tạo
Việc học của bạn, sự lựa chọn của bạn.
Trường MAC là một nơi an toàn và quan tâm đến việc học của bạn, học sinh trong trường rất thân thiện
Học sinh rất thích môi trường học tập tốt và giáo trình giúp cải thiện kĩ năng lãnh đạo và chí cầu tiến.
Trung tâm Anh Ngữ- English Language Centre giúp với việc học tiếng anh vỡ lòng, để việc chuyển tiếp
đến trường học chính dễ dàng hơn. Chương trình mục vụ giúp đảm bảo phúc lợi của du học sinh.
Chúng tôi có đến hơn 100 môn học để học sinh lựa chọn và chọn môn học phù hợp cũng là một diều
khó. Cẩm nang lựa chọn môn học- subject handbook giúp bạn lựa chọn dễ dàng và chính xác hơn. Mỗi
nhóm môn có 1 trang riêng, để giúp bạn định hướng các môn học dành cho lớp 7-9 và lớp 10 đến VCE.
Có rất nhiều các môn học phong phú trong các nhóm môn để bạn lựa chọn. Hãy đọc chú thích cẩn thận,
bàn bạc với gia đình của bạn và chọn ngành học phù hợp với yêu cầu của bản thân nhất.
Bạn có thể tìm cẩm nang Subject Handbook trên trang Compass dưới mục ‘School Favourites’, hoặc
thông qua trang Google: www.sites.google.com/mountalexandercollege.vic.edu.au/subjecthandbook/
Tôi có thể học ngôn ngữ mẹ đẻ của mình không?
Tất cả du học sinh có thể lựa chọn học ngôn ngữ mẹ đẻ với Victorian School of Languages (VSL).
VSL mở lớp ngôn ngữ vào thứ 7 hàng tuần tại nhiều trung tâm khác nhau và bạn có thể chon trung tâm
gần nhất. Nếu bạn muốn học, chúng tôi có thể giúp bạn sắp xếp.
Mua sách
Bạn có thể tìm danh sách các loại sách tại trang Campion. (www.campion.com.au). Trên trang mạng, bạn
cần nhập vào tên trường (Mount Alexander College) và mật khẩu riêng là 9BDS.
Bài tập về nhà:
Bài tập về nhà là một phần thiết yếu trong giáo trình của MAC. Bài tập về nhà mang lại nhiều lợi ích khác
nhau. Bài tập về nhà giúp học sinh cải thiện kỹ năng và thói quen. Khi làm bài tập về nhà, học sinh tự tạo
được tinh thần tự giác, và giúp các bạn có trách nhiệm hơn với việc học của bản thân.
Những điều lệ của trường về bài tập về nhà có thể được tìm thấy trên trang mạng của trường,
nhưng thời gian ước lượng dành cho bài tập về nhà là:
 Lớp 7-9 – 45 đến 90 phút 1 ngày
 Lớp 10-12 – 90 phút đến 3 tiếng một ngày.

pg. 30

Thời khóa biểu lớp 7 đến lớp 9 (Ví dụ)

Chương trình học VCE
MAC có rất nhiều môn học VCE phong phú giúp các bạn có thể sắp xếp khóa học thú vị và phù hợp
với ngành nghề trong tương lai hơn. Ngoài những môn học VCE ra, trường có thêm các môn học
nghề- VET thông qua Inner Melbourne VET Cluster. IMVC đồng hành cùng với 50 trường tại tiểu
bang Victoria, họ đã tạo ra sự liên kết giữa lý thuyết và thực hành/học nghề trong các trường trung
học. IMVC cung cấp các dich vụ khác nhau để đảm bảo chất lượng của việc đào tạo.
Hầu hêt các học sinh VCE học 6 môn (12 khóa học) bao gồm khóa-unit 1 và 2 tại lớp 11 and 5 môn
học (10 khóa học) bao gồm Unit 3 và 4 tại lớp 12. Vài học sinh được phép học các môn Unit 3 và 4
trong lớp 11. Việc này giúp bạn có thêm môn học Unit 3 and 4 để được thêm vào điểm tổng VCE
(10% của số điểm thấp nhât) trong bản điểm ATAR. Nhưng cần nên nhớ, nhiều học sinh học tốt các
môn lớp 12 hơn khi họ thật chất đang học lớp 12 (lớn thêm 1 tuổi) và phần lớn điểm số của bạn
phụ thuột vào môn Anh Văn- English (hoặc EAL hoặc English Language) và ba môn cao điểm kế
tiếp.
Một vài môn học Unit 3 và 4 có thể được học mà không cần hoàn thành Units 1 và 2. Bạn có thể trò
chuyện với Chuyên Viên Tư Vấn Môn Học- Course Counselling. Bạn chỉ được nhận vào các môn học
Unit 3 và 4 khi bạn có thái đọ học tập tốt, kỹ luật tốt và thành tích tôt.
Nếu bạn đã hoàn thành môn học VCE trong lớp 10, điều kiên tối thiểu để bạn có thể học Unit 3 và 4
là đạt 70% trong kỳ thi giữa kỳ và vược qua được tất cả các bài SAC.
Các môn học VCE và VET tại trường
English
English Language
English/EAL
Literature

Humanities
Business Management
Global Politics
Legal Studies
Philosophy

The Arts
Drama
Music
Studio Arts
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LOTE
Chinese Second Language
Health and Physical
Education
Health and Human
Development
Physical Education
Science
Biology
Chemistry
Physics
Psychology

Mathematics
Further Mathematics
Math Methods
Specialist Maths
General Maths

Technology
Computing
VET Subjects
Sports & Recreation
MAC Football Academy
Music
Digital Media

Thời khóa biểu VCE (Ví dụ)
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Chương trình học VCAL
VCAL Là gì?
Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) là bằng cấp cao hơn dành riêng cho lớp 11 và
12. VCAL Learning tập trung vào kiến thức có thể áp dụng được nhằm để đào tạo cho học sinh
những kỹ năng có thể áp dụng vào học tập, đào tạo và huấn luyện bản thân. Tại trường MAC, học
sinh muốn hoàn thành VCAL phải học các môn VET và phải đi thực tập.
Những ai nên học VCAL?
VCAL sẽ có lợi hơn VCE nếu học sinh muốn học các ngành thương mại như sửa xe hơi, làm mộc,
làm tóc và nhà hàng/ khách sạn. Chương trình VCAL cũng sẽ có lợi cho các bạn học sinh không cần
điểm ATAR.
Tại MAC, VCAL cung cấp chứng chỉ cho bốn (4) kỹ năng căng bản sau.
1. Các Kỹ năng liên quan đén công việc
Đào tạo các kỹ năng, kiến thức và thái độ chuyên nghiệp để việc tìm kiếm công việc dễ dang hơn,
giúp bạn sẵng sàng cho công việc
2. Kỹ năng Văn và Toán
Phát triển kỷ năng Văn ngữ sẽ giúp học sinh dễ tham gia vào những bối cảnh trong gia đình, xả hội,
giáo dục, đào tạo và đời sống hơn.
Phát triển kỹ năng số học giúp học sinh tìm được sự liên kết giữa số học và đời sống
3. Kỹ năng đào tạo bản thân
Phát triển các nhận thức có lợi cho xã hội, nhất là các kỹ năng trong thế kỹ 21. Giúp học sinh tạo nên
kỹ năng thiết lập và đáp ứng các mục tiêu cao hơn trong xã hội
4. Các kỹ năng liên quan đến ngành nghề
Đào tạo và phat triển các kỹ năng trong các ngành nghề nhất định.
Định hướng VCAL
Sau khi hoàn thành khoác học VCAL, học sinh có thể:
 Tìm việc làm/ đi làm
 Học Nghề- TAFE
 Đào tạo kỹ năng trong môi trường làm việc thực tế.
Các trường VCAL có mối liên kết với MAC
 Kangan Institute
 Victoria University
 William Angliss
 Swinburne University
Chương Trình Học VCAL
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học sinh sẽ nhận được:
 Một Chứng Chỉ từ VCAL
 Một Statements of Attainment, liệc kê các môn và khóa học học sinh đã tham gia.
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Tại trường MAC, học sinh cần hoàn thanh cấp độ Cao Cấp- Senior VCAL vào cuối lớp 12.
Có ba cấp độ của Chứng Chỉ VCAL:
 Sơ Cấp/Cơ Bản- Foundation
 Trung Cấp- Intermediate
 Cao Cấp- Senior.
Cấp độ của chứng chỉ dựa trên cấp độ của các môn học và khóa học được chọn và sẽ được quyết
đinh sau khi đã được tư vấn khóa học. Bản kham khảo bên dưới hiển thị các khóa học VCE, VET or
Further Education (FE) được căn chỉnh với trình độ VCAL. Học sinh cần khai thác ý kiến và khác
vọng của bản thân và với sự giúp đỡ của Hướng nghiệp viên, học sinh có thể tìm ra khóa học liên
quan đến những yêu cầu của bản thân. Chứng Chỉ VCAL có thể được thiếc kế để phù hợp với các
hướng đi khác nhau.
Structured Workplace Learning- Học Việc
Thực tập Structured Workplace Learning (SWL) Placement là một phần rất quan trọng của
trương trình học VCAL. SWL Placement là một thỏa thuận thông qua văn bản giữa học sinh, phụ
huynh hoặc người giám hộ, chủ doanh nghiệp và nhà trường. SWL Placement cần phải tương xứng
vơi hướng đi VET đã được chọn bởi học sinh. Ví dụ, học sinh VET về Xây Dựng- Building &
Construction có thể đi thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của nhân viên xây dựng.
Thời khóa biểu VCAL rất linh động vì học sinh có thể đi thực tâp SWL Placement một ngày một
tuần. Học sinh cần hoàn thành 25 ngày thực tập mỗi năm, nhưng trường thật sự mong muốn học
sinh đi thực tập hàng tuần để tạo được mối quan hệ tốt và chuyên nghiệp với chủ và các chuyên gia
trong ngành.
Trường có thể giúp học sinh tìm địa điểm thực tập. SWL Placement vẫn có thể được tính là Thực
tập sinh hoặc học việc- Traineeship or an Australian School-Based Apprenticeship.
Học sinh lớp 12 nên bắt đầu làm việc/thực tập vào đầu tháng 3. Còn học sinh lớp 11 nên bắt đầu
thực tập trước khi học kỳ 1 kết thúc. Mô-dun và tiêu chuản Safety @ Work (Chung hoặc liên quan
đến ngành nghề) cần được hoàn thành trước khi học sinh đi thực tâpk.
Kết quả VCAL
Học sinh VCAL có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm liên quan đến nghề đã chọn và bằng cấp VCAL
được công nhận bởi các trường TAFE và chủ doanh nghiệp. Những điều này sẽ giúp việc thay đổi từ
môi trường trung học đến môi trường lằm việc thật tiển và thực tập tại TAFE dễ dàng hơn.
Các học sinh VCAL Cao Cấp muốn học Đại Học cần kiểm tra lại với bộ phận Careers and Pathways vì
nhiều trường đại học chấp nhận cho học sinh học cử nhân.
Tuy nhiên, vào ngay đại học sau khi tốt nghiệp trung học không phải là hướng đi duy nhât. Nhiều học
sinh học VET tại TAFE, vgà tiến đến Cao Đẳng và Cao Đẳng Nâng Cao và cảm thấy học đại học sẽ có lợi
hơn. VCAL sẽ là một khởi đầu tốt cho các học sinh với ý định trên.
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Các môn học VCAL
Literacy Skills Unit

Numeracy Skills Unit

Intermediate
 Literacy Skills Intermediate Reading and
Writing Unit
 Literacy Skills Intermediate Oral
Communication Unit

Senior
Senior Numeracy Skills Unit

Senior
 Literacy Skills Senior Reading and Writing
Unit
 Literacy Skills Senior Oral Communication
Unit

VET Programs
Acting
Applied Fashion & Design
Automotive Technology
Building & Construction
Business
Community Services
Dance Electrical
Engineering
Food Processing (Baking)
Furnishing
Hair
Beauty Hospitality
Information Technology
International Freight Forwarding (School Based
Traineeship) – Year 12 students only
Laboratory Skills
Media
Music
Picture Framing
Plumbing
Small Business Management
Signage (Sign Writing)
Sport & Recreation Fitness Focus

Personal Development Skills (PDS) Units
PDS Foundation Unit 1
PDS Intermediate Unit 1
PDS Intermediate Unit 2
PDS Senior Unit 1
PDS Senior Unit 2
Work Related Skills (WRS) Units
WRS Intermediate Unit 1
WRS Intermediate Unit 2
WRS Senior Unit 1
WRS Senior Unit 2
Skills for Further Study Senior
Senior

Senior Advanced
Senior Advanced Numeracy Skills Unit

Ví Dụ về thời khóa biểu VCAL
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Tự Mang Thiết Bị Điện Tử- Bring your own Device (BYOD)
Vào năm 2020, Trường MAC sẽ tiếp tục áp dục các điều lệ về Bring Your Own Device (BYOD). Mỗi
ngày, học sinh cần phải mang theo thiết bị điện tử để hỗ trợ cho việc học(máy tính xách tay hoặc máy
tính bản).
Việc yêu cầu học sinh mang theo thiết bị điện tử là để việc học trở nên phong phú và đa dạng hơn.
Chúng tôi hiểu rằng việc mua một chiếc máy tính hoặc máy tính bản sẽ rất tốn kém cho gia đình. Do vậy,
có nhiều chương trình hổ trợ và thuê dụng cụ học tâp để giúp các gia đình khó khăn.
Các thiết bị điệ tử cần thỏa mãng các yêu cầu dưới đây
Yêu Cầu MAC BYOD
Hệ điều hành – yêu cầu tối thiểu:
 Mac 10.12
 IOS 11
 Windows 7+
 Android 7.0
Các hệ điều hành cần được trang bị những phần mềm đã được nân cấp
Phần cứng tối thiểu
Yêu cầu tối thiểu dành cho máy tính bản:

Yêu cầu tối thiểu dành cho máy tính xách tay:

• Kết nối WiFi

• Kết nối WiFi

• Bộ nhớ16GB

• Màn hình 11 inch

• Màn hình 9.7 inch

• 8GB RAM

• iPads cần được liên kết với tài khoản Itunes.

• 120GB SSD

• Máy tính bản Window cần được kết nối với tài khoản
Microsoft

• Lắp đặc hệ thống anti-virus/ chống phần mềm độc hại
mới nhất

• Máy tính bản Android cần được kết nối với tài khoản
Google Play.

• Pin tối thiểu 6 tiếng.

Điện thoại di động
Từ năm 2020 trở đi, Sở Giáo Dục nghiêm cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường. Do đó, tất các
học sinh của MAC sẽ không được phép sử dụng điện thoại (để vào tủ khóa cá nhân) từ 8:45 sáng (vào
học) đến 3:15 chiều (tan học).
Trong trường hợp khẩn cấp và phụ huynh cần liên lạc với học sinh, Phu huynh cần gọi cho văn phòng
chính. Nếu học sinh cần liên lạc với gia đình trong lúc học, học sinh có thể sử dụng điện thoại trong văn
phòng của các đội trưởng.
Yêu cầu của BYOD
Nếu muốn BYOD, học sinh của Trường Trung Học Mount Alexander cần phải:
 Ký và giao lại đơn BYOD Acceptable Use Agreement hằng năm
 Cần phải nâng cấp các phần mềm
 Cần có trách nhiệm với thiết bị điện tử cá nhân. Trường sẽ không chịu trách nhiệm về các mất mát
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hoặc hư hỏng. Trong trường hợp máy bị hỏng hoặc bị đánh cắp, các thủ tục hành chính liên quan
đến vật dụng cá nhân sẽ được áp dụng để xử lý vấn đề.
Học sinh cần phải:
 Nghe theo chỉ đạo của giáo viên về việc sử dụng thiết bị trong lớp
 Cẩn thận, có trách nhiệm và tính nhân văn khi sử dụng thiết bị điện tử và không bắt nạt người khác
thông qua mạng hoặc mang lại tai tiếng cho trường, học sinh và giáo viên
 Cần mang theo dây sạc trừ khi được chỉ dẫn và ngược lại
 Không cho bất kỳ ai biết mật khẩu trừ bộ phận hành chính
 Chỉ sữ dụng các phần mềm được chấp thuận. Trường Mount Alexander sẽ không chịu trách nhiệm
về vi phạm bản quyền phần mềm.
Nhà trường sẽ ủng hộ và giúp đỡ học sinh:
 Kết nối với mạng wifi. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng thiết bị tại nhà hoặc bất kỳ nơi
khác.
 Cài đặc Microsoft office 365
 Giúp đỡ với cài đặt các ứng dụng google.
 Trả phần mềm về nguyên trạng (Manufacture setting) nếu cần
 Cài đặc Anti-virus. Tuy nhiên, trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu máy bị nhiễm virus nặng.

Hiện Diện
Học sinh cần có mặt trường suốt ngày học, trừ khi đi dã ngoại với trường. Trường yêu cầu và hy vọng học
sinh có thể tham gia tất cả các buổi học và huấn luyện trong năm. Chúng tôi hiểu là đôi khi bạn sẽ bị
bệnh/ốm, hoặc có các cuộc hẹn quan trọng. Phụ huynh hoặc người giám hộ cần thông báo với nhà trường
về lý do học sinh không thể đi học. Việc này có thể hoàn tất bằng cách để lại tin nhắn trên trang Compass
gọi trường vào số 9376 1622 hoặc viếc giấy chấp thuận với chữ ký của phụ huynh.

Đúng giờ
Học sinh cần có mặt tại trường vào 8:30 sáng. Việc này sẽ cho bạn thời gian để khóa cặp vào tủ khóa và
chuẩn bị cho các lớp học đầu tiên. Chương Trình Cố Vấn bắt đầu vào 8:45 sáng, và bạn cần chuẩn bị dụng
cụ cho tiết học 1 và 2.

Đi trễ
Học sinh được yêu cầu phải đúng giờ, Nhưng nếu bạn đi trễ, bạn cần gặp nhân viên điểm danh, Frances,
tại văn phòng đội trưởng và đăng nhập vào Compass Kiosk. Bạn cần mang giấy giải trình từ phụ huynh
hoặc người giám hộ.

Về sớm
Hãy cố gắng sắp xếp các cuộc hẹn với bác sĩ sau giờ học. Nhưng nếu bạn cần về sớm, bạn có thể đăng xuất
trên Compass Kiosk và mang giấy giải trình từ phụ huynh hoặc người giám hộ cho Frances tại văn phòng
đội.

Vắn mặt
Phụ huynh hoặc người giám hộ cần đăng ký các buổi vắng mặt của học sinh trên trang Compass. Nếu bạn
có giấy bác sĩ, hãy mang đến văn phòng đội.
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Can-teen (căn- tin)
Can-teen mở cửa vào giờ ra chơi và giờ trưa. Bạn có thể dặt phần ăn trên mạng hoặc ngay tại can-teen.

1. Vào trang www.boccafoods.com.au
2. Đăng ký thông tin
3. Chọn đúng lớp học (Lơp 7- 12)
4. Chọn món ăn
5. Trả tiền bằng thẻ tín dụng
6. Học sinh chỉ cần trình thẻ học sinh và sẽ được ưu tiên lấy đồ ăn trưa
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Lưu ý: cần thông báo với Can-teen về các nhu cầu đặc biệt như dị ứng (như dị ứng với tinh bột hoặc đậu)
Trường có micorwaves tại trung tâm tài nguyên của trường. Học sinh có thể sử dụng để làm nóng đồ ăn mang từ nhà.

Trang Compass
Bạn có thể truy cập vào trang Compass khi bạn bắt đầu khóa học.
Giáo viên đứng lớp sẽ trao đổi việc học với bạn qua Compass và giao
bài tập cho bạn nếu bạn vắn mặt. Bạn cần kiểm tra trang Compass
hàng ngày. Học sinh và phụ huynh nên tải phần mềm compass về
máy.
Phụ huynh và học sinh cùng có thể truy cập vào trang compass và nên truy cập thường xuyên để:
 Cho phép học sinh đi dã ngoại
 Xem bảng điểm
 Thông báo vắng mặt
 E-mail giáo viên
 Xem bài tập về nhà
 Xem phản hồi của giáo viên về các bài tập đã được giao.
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Hoạt động ngoại khóa
Trường có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa dành cho
học sinh. Trong năm, có rất nhiều lễ hội tại trường như
Arts and Technology Festival, Science Shows và kịch. Học
sinh có thể tham gia các hoạt động nhỏ hơn như lớp học
kịch, lớp văn học với các tác giả và các cuộc thi. Học sinh
sơ cấp có thể tham gia chương trình Go for Gold để có
thể lấy được giải Duke of Edinburgh’s.

Âm nhạc
Trường có các chương trình âm nhạc. Thầy Konrad
Sosnowski quản lý các lớp nhạc cụ và bang nhạc khác
nhau. Bạn có thể gặp thầy nếu bạn muôn tham gia vào các nhóm/ bang nhạc, hoặc muốn tìm hiểu và
học hỏi thêm về nhạc cụ.
Ngoài học về thanh nhạc ra, học sinh còn có thể học về nhiều phần khác nhau của sảng phẩm âm nhạc,
bao gồm Hòa âm và điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng, viết nhạc và tự tạo ra sảng phẩm âm nhạc của bản
thân.
Các nhóm nhạc của trường tron thời điểm hiện tại:
 EMO (Electric MAC Orchestra)
 percussion ensemble
 VCE Band
 Choir
 Junior Concert Band
 Maximum (rock band)
 classroom bands.

Thể thao
Có rất nhiều hoạt động thể thao được tổ chức trong năm và sẽ được thông bao qua trang Compass. Các
hoạt động bao gồm các cuột thi giữa các trường khác, đội trong trường và hoạt động thẻ thao ngoại khóa.

Hoạt đông trước và sau giờ học
Chúng tôi có rất nhiều hoạt động trước và sau giờ học. Trường cung cấp bửa ăn sáng cho học sinh hang
ngày tại trung tâm tài nguyên của trường.

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu

Trước giờ học
Bữa sáng
Bữa sáng
Bữa sáng
Bữa sáng
Bữa sáng
KickStarter Soccer Clinic

Giờ Trưa
Hội cờ vua
Hợp ca

Sau Giờ Học
Homework Club

Bóng đá nam
Electric MAC Orchestra
Hoạt động dành cho Bóng chuyền
nữ sinh
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Cắm trại
Cắm trại được tổ chức hàng năm dành cho học sinh ở các cấp độ khác nhau. Học sinh lớp 7-9 sẽ đi cắm
trại vào học kì một; đây là một cơ hội tốt để giao lưu với các học sinh khác. Cứ mỗi hai năm trường sẽ tổ
chức các cuộc cắm trại tai nước ngoài và tất cả học sinh đều được phép tham gia.

Hoạt động ngoại khóa
Các hoạt động ngoại khóa giúp việc học trở nên phong phú và lành mạnh hơn. Tất cả học sinh đều có cơ
hội để đi cắm trại, tham gia các câu lạc bộ, đi dã ngoại quốc tế, Melbourne City Football Club, hoạt động
âm nhạc và thể thao – Giao hữu và thi đấu. Học sinh tại MAC có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại
khóa khác. Những hoạt động này sẽ được thay đổi hằng năm để phù hợp với tập thể học sinh và các
môn học và các hoạt động ngoại khóa bao gồm các kỹ năng khác nhau.
The Arts and Technology Festival
MAC rất chú tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh và cũng hiểu tầm quan trọng của nghệ thuật
và công nghệ. Trường tổ chức lễ hội Arts and Technology Festival để học sinh từ các lớp nghệ thuật,
công nghệ, âm nhạc và văn học có thể liên kết với nhau. Học sinh có thể trưng bày các sản phẩm nghệ
thuật hoặc đối thơ với nhau và có thể trổ tài nghệ thuật và âm nhạc.
Trưng bày và trình diển về khoa học
Học sinh khoa học có thể tỏ chức các cuộc trình diễn cho các trường tiểu học trong địa phương và ngay
tại trường MAC. Học sinh có sự giúp đỡ từ giáo viên trong các buổi trình diển được tổ chức hàng
năm. Đội giáo viên khoa học tổ chức Science Spectacular dành cho cộng đồng tại National Science Week
hàng năm và cũng đã tổ chức các cuộc trình diển khoa học rất thành công tại các lễ hội.
Diễn kịch tại trường
Trường tổ chức hội kịch vào mỗi hai năm. Vào năm 2017, học sinh trình diển Alice Dreaming, và năm
2015, học sinh trình diển The High School Musical.
Lớp học kịch
Ngoài buổi diển kịch tại trường, học sinh còn có cơ hội tổ chức các buổi diển kịch tại các trường tiểu học
trong địa phương. Học sinh học kich có thể tham gia các buổi diễn kịch để cải thiện khả năng.
Mở rộng kiến thức văn học
MAC luôn tìm cơ hội cho các học sinh yêu thích văn học. Vào năm 2016, Nghệ sĩ Sukhjit Kaur Khalsa tổ
chức cuộc thi đối đáp thơ khá thành công và đã trở lại vào năm 2017 để tổ chức Poetry Aloud, và bán
kết được tổ chứ tại lễ hội văn học Melbourne Writers. Chúng tôi đồng hành cùng hơn 100 chương trình
văn học để viết, chỉnh sửa và xuất bản các tác phẩm văn học. học sinh cũng có cơ hội tham dự lễ hội
Melbourne Writers.
Các cuộc thi
Trường trung học MAC khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi như: toán, khoa học, nghệ thuật, văn
học và công nghệ.
Hợp tác với địa phương
Trường hợp tác với các cơ quan địa phương để cải thiện các trải nghiệm của học sinh. Chỉ cách trung
tâm thành phố 4km, chúng tôi nổ lực làm việc với các cơ sỡ khác nhau để giúp đỡ học sinh. Các cơ sở
bao gồm Arts Centre, ACMI, Footscray Community Arts Centre, Melbourne University và Latrobe
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University.
Các hoạt động ngoại khóa khác:
 Act Up!
 Active Girls
 Amime
 Basketball
 Breakfast Club
 Camps
 Chess Club
 Choir
 Console Tournaments
 Dance
 Debating
 Electric MAC Orchestra
 Film Making
 Gamemakers
 Gaming
 Girls Group
 Havin’ A Yarn
 Homework Club
 Jazz Band
 K-Drama
 Music
 Respectful Relationships
 Retro Gaming Lounge
 Soccer Clinic
 STEM Primary Science
 Volleyball
 Wellbeing
 Zootopia

Dã ngoại
Phụ huynh và người giám hộ cần phải ký vào đơn chấp thuận cho học sinh đi dã ngoại và nộp lại cho
trường ít nhất 3 ngày trước buổi dã ngoại. Phụ huynh và người giám hộ cần cho phép học sinh đi dã
ngoại thông qua trang Compass và phải ký vào giấy chấp thuận. Nếu buổi dã ngoại yêu cầu đóng phí,
đơn chấp thuận và phí cần được giao cho văn phòng chính, hoặc có thể thanh toán trên trang Compass.

Tủ Khóa
Tất cả các học sinh đều có tủ khóa riêng. Tủ khóa được chia theo đội. Học sinh cần trả $10 cho ổ khóa
được cấp khi mới vào trường. Bạn sẽ được hướng dẫn vị trí của tủ khóa. Trách nhiệm của học sinh là giữ
tủ khóa sạch sẽ và ngăn nắp và không cho ai biết về mật khẩu. Giáo viên có quyền yêu cầu xem bên trong
tủ khóa của học sinh. Để giữ an toàn cho các vật dụng cá nhân, không bao giờ cho học sinh khác biết về
mật khẩu. Vì lí do an toàn, học sinh không được mang cặp vào lớp. Cặp cần được để vào tủ khóa vào đầu
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buổi và sẽ bị tịch thu nếu mang vào lớp hoặc để ngay lối đi, cặp có thể được lấy lại từ đội trưởng vào 3:20
chiều (sau khi tan học).

Sự Tham Gia Của Phụ Huynh và Người Giám Hộ
Phụ huynh của Trường Trung Học Mount Alexander rất linh động và sẽ tham gia vào các hoạt
đọng của con em. Phụ huynh có thể thông qua MAC Parents and Friends Asociation- Hội Phụ
Huynh. Họ có các cuộc họp vào 6:00 chiều vào thứ hai đầu tiên của tháng và chung tay để giúp
trường bằng nhiều cách khác nhau. Nếu phụ huynh của bạn muốn vào hội MAC Parents and
Friends Association, họ có thể gửi E-mail đến mac.parents.friends@gmail.com

Cơ Sở Vật Chất Của Trường
Trường Mount Alexander có các cơ sở vật chất tiện nghi dành cho học sinh vào trước và sau giờ học và
vào giờ nghĩ trưa.

Trung Tâm Tài Nguyên Trường- Thư viện
Đây là nơi dành cho học sinh giao lưu và được bở cửa từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ thứ hai đến thứ
sáu. Trung tâm tài nguyên là một nơi rất sáng, rộng rải và thoải mài dành cho học sinh thư giản, học tập
và đọc sách. Tại đây, học sinh có thể tìm nơi yên lặn để học tâp và trường ủng hộ điều đó và việc đọc sách
trong thời gian rảnh rổi. Bữa ăn sáng được cung cấp
tại đây từ 8:00 đến 8:30 sáng.
Học sinh được phép sử dụng tủ lạnh, cà phê, bồn rửa
chén, nước nóng và lạnh tại đây. Học sinh có thể ăn
trưa, làm bài tập, ôn tập và xã giao tại phòng tài
nguyên của trường.
Có giáo viên tại đây chỉ dẫn học sinh về việc tìm hiểu
sách vở và sử dụng internet cho việc học. học sinh có
thể mượn sách và dùng máy tính tại đây. Có cả ghế
sofa, bà học, ghế cao dành cho học sinh sử dụng.

Trung Tâm Thể Thao
Trường có nhiều hoạt động thể thao phong phú nhằm
giúp học sinh có thể rèn luyên thể lực ngoài giờ học. Có
rất nhiều hoạt động được tổ chức trong tuân, trước và
sau giờ học.
Trường cũng có trung tâm tập luyện riêng dành cho học
sinh và giáo viên.

Hổ trợ về công nghệ thông tin
Hộ trợ về công nghệ thông tin được nằm trong thư viện.
Gặp thầy Craig Draycott nếu gặp vấn đề về máy tính
hoặc mạng internet
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Sổ Tay Học Sinh
Sổ tay được giao cho học sinh vào đầu năm học để học sinh có thể ghi chú bài tập về nhà được giáo viên
đứng lớp giao. Trong sổ tay có cả mục Giấy Phép ra khỏi lớp- ‘Permission to leave class’.
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Cơ Sở Vật Chất Khác
Trường có nhiều cơ sở vật chất tốt dành cho học sinh khi đang học, vào giờ trưa và ngoài giờ học.
 Mạng Không dây WIFI
 Phòng thí nghiệm cao cấp
 Phòng học nghệ thuật và công nghệ
 Phong tập thể thao
 Phòng hướng nghiệp
 Café dành cho học sinh
 Thư viện
 Can-teen
Bản Đồ Trường
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Các Đội Của Trường
Bạn sẽ được sắp xếp vào các đội khi bạn vào trường. Bạn sẽ được sắp xếp vào lớp cố vấn và sẽ được gặp
cố vấn viên vào mỗi buổi sáng. Các lớp cố vấn sẽ bao gồm các học sinh từ đội khác.

Đội trưởng

Đội Trưởng Apollo
Thầy Konrad Sosnowski

Đội Trưởng Artemis
Thầy Matthew Kilfoyle

Đội Trưởng Athena
Thầy Andrew Stewart

Đội Trưởng Poseidon
Cô. Sophie Dalabiras
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Đồng Phục
Trường Trung học Mount Alexander có các luật lệ nghiêm ngặt về đồng phục về đồng phục thường ngày và đồng phục thể thao.
Học sinh cần tuân thủ theo các luật lệ. Bản có thể bị cấm vào trường nếu bạn không có giấy giải trình từ phụ huynh về lý do không
mặc đồng phục. Đồng phục có thể được mua tử tiệm Lowes tại Highpoint: Số điện thoại (03) 9318 1699, Địa Chỉ - 120-200
Rosamond Rd, Maribyrnong VIC 3032.

Academic Uniform- Đồng Phục Thường Ngày
Áo/đầm

Quần/ Váy

Áo khoát, áo len và cà vạt

Giày và vớ

Only black leather lace up or tbar shoes can be worn to school
for health and safety reasons.

You can wear black tights under
the skirt or dress.

Socks need to be grey crew or
kneehigh length

No anklet socks please

Sports Uniform- Đông Phục Thể Thao
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Hội thảo tổ chức bởi học sinh
Chúng tôi rất quý đồng thể phụ huynh của trường và luôn luôn tìm các cơ hội để phụ huynh và trường
có thể liên kết với nhau. MAC có hội thảo tổ chức bởi học sinh vào học kỳ 2 và 4. Hội thảo sẽ được thông
báo qua trang Compass và phụ huynh có thể đặc chỗ thông qua giáo viên phụ trách.

Đội ngũ sức khỏe học sinh

Cán Bộ Công Tác Sinh Viên
Lynn Bentley

Phụ Trách sức Khỏe học sinh
Carmel Nielsen

Hướng Nghiệp Viên
Jens Boernemeyer

Công tác thanh thiếu niên
Clarke Mitchell

Lynn Bentley lãnh đạo đội ngũ chăm sóc học sinh tại Trường Mount Alexander, bao gồm nhân viên công
tác thanh thiếu niên, hướng nghiệp viên, y tá, bác sĩ tâm lý, chuyên gia tư vấn, dich vụ tư vấn về chất gây
nghiện và cồn, bác sĩ và y ta cấp cao. Nhiệm vụ chính của đội là đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học
sinh. Nếu học sinh cần gặp bất kỳ thành viên nào, học sinh có thể thông qua đội trưởng của mình.
Học sinh có thể xem chuyên gia tư vấn như một người lớn tự lập và có thể trò chuyện. Những trường
hợp thường gặp như cha mẹ ly hôn, vấn đề về các mối quan hệ, các nỗi sợ hải khi đi thi, khi bị hoảng
loạn, bị bắt nạt, không có nhà, áp lực từ bạn bè, vấn đề tâm lý, việc dùng rượu và chất gây nghiện, người
thân qua đời, trầm cảm, sợ đến trường, ý nghĩ muốn tự tử, kiềm chế nỗi giận, mất động lực học, hoặc
không thể tập trung. Chuyên gia đánh giá trí tuệ có thể giúp đỡ học sinh khi học sinh lo ngại rằng mình bị
thiểu năng trong học tập.
Nhân viên sức khỏe có thể giới thiệu đến một dịch vụ khác nếu cần thiết. Các cuộc nói chuyện sẽ được
giữ riêng tư và bí mật nếu học sinh được an toàn và sự an toàn của người khác được đảm bảo. Quyền
riêng tư sẽ bị hủy bỏ nếu học sinh bi xâm phạm thân thể, tình dục, bị phỉ báng hoặc người thân không
quan tâm; các điều trên cần được thông báo đến các cơ quan liên quan. Nếu việc này xảy ra, nhân viên
tư vấn sẽ báo trước cho học sinh về kết quả của sự việc.
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Tôn trọng trong các mối quan hệ
Trường có tổ chức các chường trình nhằm ủng hộ các mối quan hệ tích cực. Chương trình nhằm giúp
học sinh phát triển kỹ năng về xã hội, cảm xúc và phát triển các mối quan hệ lành mạnh. Những nỗ lực
thúc đẩy các kỹ năng xã hội và cảm xúc sẽ giúp học sinh cải thiện sức khỏe và phòng chống hành vi đi
ngược lại với xã hội. Chương trình sẽ bao gồm buổi tư vấn sức khỏe với y tá của trường, Jane Altermatt.
Chương trình gồm 8 chuyên mục sau:
1. Đọc hiểu cảm xúc
3. Phản ứng tích cực
5. Quản lý sự căn thẳng trong xả hội
7. Giới tính và danh tính

2.
4.
6.
8.

Lợi thế của bản thân
Sử lý các vấn đề
Tìm sự giúp đỡ từ đồng đội
Quan hệ giới tính tích cực.

Bác sĩ và Y tá tại trường
Trường có bác sĩ và y tá và họ có mặc tại trường 1 ngày một tuần. Nếu bạn cần gặp bác sĩ hoặc y tá, bạn
cần gặp chuyên viên chăm sóc sức khỏe học sinh.
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Quy Tắc Ứng Xử của học sinh
Mở đầu
Mục tiểu của trường là có thể tạo ra một môi trường học tập tốt, và tại đây, các học sinh cần đề cao việc
tôn trọng lẫn nhau, đạt thành tích tốt, gắn kết vơi cộng đồng và sự liêm chính. Trường cũng hy vọng rằng
học sinh có đóng góp tích cực cho trường và cho cộng đồng.
Trường đề cao các Quy Tắc Ứng Xử tích cực và thông báo về các hậu quả của việc vi phạm các điều lệ;
việc này áp dụng cho tất cả học sinh. Việc này giúp học sinh hiểu về trách nhiệm và có thể nhận thức
được hậu quả của các hành vi vô kỷ luật. Điều này cần sự hỗ trợ từ phụ huynh và sự liên kết giữa phụ
huynh và nhà trường.
Yêu cầu về cách ứng xử của học sinh
Quyền và trách nhiệm của học sinh và giáo viên được dùng làm nền tảng của các quy tắc này.
Học sinh cần thể hiện:
Mutual Respect – Sự tôn trọng- mọi lúc mọi nơi
Aspiration – Khát Vọng- nổ lực hết sức
Contribution – Cống hiến- cho trường, khu địa phương xã hội và cộng đồng.
Để thể hiện Mutual Respect, học sinh cần:
 Tôn trọng việc học và ý kiến về học tập của người khác
 Chuẩn bị trước khi đến lơp
 Giữ gìn vệ sinh chung
 Tôn trọng cơ sở vật chât và đồ dùng của người khác
 Luôn mặc đồng phục
 Tự hào về trường, thể hiện sự chuyên nghiệp
 Nghĩ về người khác khi sử dụng phương tiện công cộng
 Cư xử chuẩn mực với người khác
 Là một công dân tốt và có trách nhiệm
 Tôn trọng người khác kể cả trên mạng xả hội
 Cẩn trọng và tôn trọng bản thân và người khác khi dùng mạng xã hội.
Để thể hiện Aspiration học sinh cần:
 Tìm kiếm sự trợ giúp và lời phê khi cần thiết.
 Luôn cố gắng hết sức.
 Tận dụng lũy thời gian.
 Đặt mục tiêu rỏ ràng, có thể ước lượng được, có thể đạt được, thực tiẽn và hợp thời- specific,
measurable, achievable, realistic and timely (SMART).
 Chủ động.
 Thể hiện các tiêu chí của trường.
 Giúp đỡ người khác.
 Là một công dân gương mẫu.
 Dùng mạng Internet và thiết bị điện tử để hỗ trợ việc học.
 Dùng thiết bị điện tử một cách sáng tạo và có sự tương tác.
Để thể hiện Contribution học sinh cần:
 Tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động của trường.
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Thân thiện và giúp đỡ người khác.
Luôn xung phong cho các cơ hội lãnh đạo.
Ưu tiên các cơ hội cho việc học tập.
Chấp nhận các rủi ro trong việc học và thử nhiều phương pháp học.
Giúp đỡ trường.
Xung phong trong các hoạt động xã hội.
Ủng hộ và giúp đỡ các sự kiện trong cộng đồng
Giúp đỡ người gặp khó
Đóng góp tích cực và nhân văn vào cộng đồng mạng
Báo cáo các trường hợp không thích đáng, thiếu tôn trọng hoặc gây tổn thương trên mạng.

Hậu quả khi không tuân thủ trách nhiệm
Khi học sinh không hoàn thành trách nhiệm về tham gia học tập, sự hiện diện tại trường và các hành vi
thích đáng, các hậu quả được liệc kê dưới đây sẽ được áp dụng. Chính sách quản lý hành vi dựa trên các
nguyên tắc công bằng và tiêu chí phục hồi nhân cách.
Dàn dựng các hệ quả
Giáo viên sẽ quản lý hành vi của học sinh bằng cách thực hiện các yêu cầu trong lớp và hệ quả nếu làm
trái lại. Trong một vài lớp, bao gồm Khoa Học, Nấu Ăn, Maker’s Workshop, các lớp công nghệ và giáo dục
thể chất, các điều kiện về an toàn sẽ được áp dụng.
Bạn có sẵn sàng để học chưa?
Những điều lệ dưới đây sẽ được áp dụng trong tất cả các lớp:
 Các học sinh không tập trung trong lớp sẽ bị hỏi: ‘Bạn đang làm gì?- What are you doing?’ ‘Bạn
nên làm những gì?- What should you be doing?’ Ban sẽ bị nhắc nhỡ cần phải tập trung hơn.
 Cảnh cáo lần một và sẽ bị đỗi chỗ ngồi nếu tái phạm.
 Học sinh sẽ phải chuyển đến chỗ ngồi riêng lẽ để hoàn thành bài tập
 Các chỉ dẫn sẽ được lập lại nếu cần thiết
 Giấy mời ra khỏi lớp- học sinh sẽ bị đưa đến đội rưởng và sẽ phải học trong Phòng cách lyStable Classroom
 Học sinh sẽ phải là Kiểm Điểm- Reflections Sheet và đưa lại cho đội trưởng vào giờ ra chơi hoặc
giờ trưa. Vấn đề sẽ được lý giải.
 Học sinh sẽ phải có cuộc trò chuyện với tính chất phục hồi và hối lỗi với giáo viên đứng lớp trong
vòng 24h trước khi được trở lại vào lơp.
Giáo viên liên tục tuần tra vòng quanh và trong sân chơi để khẳng định toàn thể học sinh cư xử đúng
mực và tuân theo Quy Tắc Ứng Xử. Học sinh sẽ bị cảnh cáo, kiểm điểm hoặc bị phạt ngay tại chỗ nếu
không tuân theo lời giáo viên.
Giáo viên có thể báo cáo cho các đội trưởng về vấn đề và phương thức đã được áp dụng để giải quyết
nếu cần thiết. Cách giải quyết hoặc tình phạt sẽ được đưa ra cho học sinh hoặc nhóm học sinh. Việc này
có thể bao gồm các hình phạt nặng hoặc kiểm điểm.
Nếu cần thiết:
- Một cuộc họp giữa các thành viên liên quan và ban giám hiệu sẽ được tổ chức
- Một nhóm hổ trợ sẽ được tạo ra nhằm mục đích khôi phục nhân cách và hành vi của học
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sinh. Điều nay có thể bao gồm giới thiệu học sinh đến các cơ quan ngoài trường học. Một
thời khóa biểu riêng biệt có thể được tạo ra cho riêng học sinh.
Học sinh cần phải chấp nhận hình phạt do các hành vi cá biệt gây ra vì việc này sẽ giúp học sinh cải thiện
việc học.
Phê bình
Nếu học sinh không tuân thủ theo luật lệ của trường lớp, các hình phạt sẽ được đặt ra dựa trên tầm
nghiêm trong của lỗi đã phạm. Các hình phạt này có thể bao gồm:
- Cảnh cáo
- Bị giữ lại vào giờ ra chơi, giờ trưa hoặc sau giờ học
- Làm thêm bài tập
- Tịch thu các dụng cụ không được phép mang vào trường/lớp.
- Bồi thường cho các vật dụng bị hỏng
- Liên lạc hoặc mời phụ huynh hoặc người giám hộ
- Giữ lại sau khi tan học
- Bị mời ra khỏi lớp
- Bị loại khỏi các hoạt động ngoại khóa
- Thông báo với đội trưởng và ban giám hiệu
- Nghiêm cấm vào lớp
- Nghiêm cấm đến trường (đuổi học)
- Trục xuất khỏi trường
Cá biệt mãn tính
Khi học sinh thường xuyên thể hiện các hành vi cá biệt, giáo viên đứng lớp sẽ báo cáo với các đội
trưởng, và đội trưởng sẽ trò chuyện với học sinh. Nếu hành vi không được cải thiện, đội trưởng sẽ liên
lạc với phụ huynh của bạn.
Sau khi liên lạc phụ huynh, học sinh có thể bị đuổi học 1 hoặc nhiều ngày.
Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn như đánh nhau, hà hiếp người khác, nói tục, phá hoại, trộm
cắp, v.v... Hiệu trưởng có thể đuổi học học sinh trong vòng 1 hoặc nhiều ngày.
Nếu học sinh bị đuổi học trong hơn 10 ngày trong 1 năm, một cuộc họp với bộ giáo dục sẽ được tổ chức.
Các hướng giải quyết sẽ có tính chất song song với xsacác Điều Lệ Dành Cho Học Sinh 2009- Student
Engagement Guidelines, 2009 để học sinh có thể cải thiện việc học và môi trường học tập.
Các hướng giải quyết cá thể bao gồm:
 Bàn giao cho chuyên viên hướng nghiệp và định hướng lại tương lai
 Học nhóm/học thêm
 Tư vấn và cố vấn
 Giúp đỡ học sinh tạo nên các giờ học linh đông và quản lý hành vi học tập
 Tạo một chương trình giáo dục rộng rãi hơn, ví dụ như thử nghiệm các phương pháp học, học về
công việc, cắm trại/ hoạt động giã ngoại/ hoạt động ngoại khóa/ hoạt đông nghệ thuật
 Liên hệ với công tác xã hội.
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Các điều lệ liên quan
Student Engagement and Inclusion
Student Behaviour
Bullying and Harassment
Ratified by School Council: 01/05/2017
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Bảng yêu cầu của trường Mount Alexander College- MAC
Trong lớp học và trong sân chơi, tôi sẽ:

M



Tôn Trọng
Mutual
Respect






Mọi lúc mọi nơi
Always and
everywhere

A
Khát Vọng
Aspire
Cố gắng hế sức
Strive for
excellence

C
Cống hiếnContribute
Cho trường và xã
hội- To school,
local and global
community

Tôn trọng việc học và ý kiến về học tập
của người khác.
Chuẩn bị trước khi đến lơp
Giữ gìn vệ sinh chung và tôn trọng cơ
sở vật chất của trương.
Tôn trọng vật dụng của người khác.
Luôn mặc đồng phục






Trong xã hội, tôi cần:

 Đại diện và hảnh diện về trường MAC, thể
hiến sự chuyên nghiệp bằng cách mặc đồng
phục và suy nghĩ cho người khác khi dùng
phương tiện công cộng.
 Cẩn trọng và tôn trọng bản thân và người khác
khi dùng mạng xã hội.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên.
Sẽ và luôn cố gắng hết sức.
Tận dụng lũy thời gian.
Mục Tiêu SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Realistic and Timely) và hướng đến
sự thành công.
 Chủ động.

 Thể hiện các tiêu chí của trường.
 Giúp đỡ người khác.
 Là một tành viên gương mẩu trong xã hội

 Tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt
động của trường.
 Thân thiện và giúp đỡ người khác.
 Xung phong trong các cơ hội lãnh đạo.
 Ưu tiên các cơ hội học tập.
 Chấp nhận rủi ro và thử các phương thức học.
 Giúp đỡ trường và bạn học.

 Xung phong trong các hoạt động xã hội.
 Giúp đỡ các sự kiện trong cộng đồng.
 Giúp đỡ người gặp khó.

Trên mạng, tôi sẽ:

 Là một công dân tốt, có nhân tâm và tính nhân
văn.
 Tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
 Dùng mạng xã hội một cách thông mình và hãy
suy nghĩ cho bản thân và người khác.

 Dùng mạng và thiết bị điện tử như một công cụ
hỗ trợ việc học.
 Tương tác và có sự sáng tạo với các thiết bị
điện tử.

 Đóng góp tích cực và có nhân văn vào cộng
đông mạng.
 Báo cáo các trường hợp không thích đáng,
thiếu văn minh, gây tổn thương đến tinh thần
và thiếu tôn trọng.
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Student Visa Conditions
The Department of Immigration issues visas for all international students in Australia. Student visas carry
the following conditions:







You must be enrolled in a fulltime course.
Mount Alexander College expect you to attend school every day. If you are ill, you must let Cô Li
know.
You must notify Mount Alexander College of your address in Australia within seven (7) days of
arrival. You must notify Mount Alexander College of any changes to your address within seven (7)
days.
You cannot change schools in the first six (6) months. If your course is less than six (6) months, you
must study the full duration of the course before changing.
You must maintain your overseas student health cover (OSHC) at all times while studying in Australia
If you have to extend your studies in Australia, or you want to do some travelling before you return
to your home country, you must apply for an extension to your visa, or apply for a new visa.

What are the visa conditions I must follow?
As an international student, you must be careful to follow all the visa conditions that have been set for
you by the Department of Immigration on your Student Visa 571.
Students with a 571 visa will receive permission to work with their visa grant; however, there are still
limitations to work.
8105 Work Limitation
You cannot work more than 20 hours per week during school dates, but can work as many hours as you
like during holidays; however, you are reminded that you are in Australia primarily for study. Work,
therefore, should be considered only as an exception, not a priority.
8202 Meet Course Requirements
While you are enrolled in our school, your attendance must not fall below 80%. You must always provide
a medical certificate when you return to school. Although a medical certificate is necessary, it is still
counted by the Department of Immigration as an absence and contributes to your absences. If you
attendance falls below 80% consistently throughout one term, you will be place on a student
compliance contract outlining your responsibilities at school. A copy of this contract will be sent to your
parents and to the Department of Education.
The other requirement under this condition is that you must pass all your subjects. If you do not pass all
of your subjects, or fall below 80% attendance, it is the school’s responsibility to report you to the ISPU.
You will be counselled and asked why you have been failing to meet these conditions to see if there is
something we can do to help you turn the situation around. If you continue with absences or failing
subjects, the ISPU will be informed as well as the Department of Immigration and the unfortunate
outcome may be the cancellation of your visa.
8533 Inform Provider of Address
If you or your family change the home address, Số Điện Thoại number, E-mail or any other details, you
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need to inform the school and your ISC immediately. It is very important that your information and
contact details are always up to date so that the ISPU and Department of Immigration can locate you. If
you make any changes to your passport, visa, Số Điện Thoại numbers, you must inform the school
immediately.
Always ensure that the school has the following updated information:
 postal and/or homestay address
 mobile Số Điện Thoại number
 parent contact details (overseas)
 Telephone number
 E-mail
 passport and visa
 dates of department and arrival if you are going home for the holidays (subject to ISPC
approval).
8532 Under 18 - Approve Welfare
If you are under 18 years of age, your approved welfare provider will be a Department of Immigration
approved blood relative, or the school will provide welfare for you.
You must maintain accommodation, support and general welfare arrangements that have been
approved by your school. You must not change these arrangements without written approval by the
school. Visa conditions will be explained to your during the orientation program.
Luật lệ của trường:
 Cho dù bạn đã đạt 18 tuổi, bạn cũng không được don ra khỏi nhà trọ hoặc nhà của người giám hộ
(dọn ra ở riêng). Bạn cần có người giám hộ.
 Bạn không được sống một mình cho dù bạn đã đạt 18 tuổi.
 Bạn phải ở nhà trọ và gia đình người thân cho đến khi hoàn tất khóa học.

Một vài luật lệ cần được ghi nhớ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cần đến trường đúng giờ mỗi ngày.
Không được ra khỏi trường vào giờ học. Khi bạn có một tiết học trống, bạn cần vào thư viện để học
hoặc làm bài tập.
Cần phải nghe lời TOÀN BỘ TẤT CẢ giáo viên trong trường mọi lúc, mọi nơi.
Phải mặc đồng phục mỗi ngày.
Tự mang đầy đủ sách vở khi vào lớp.
Cần phải tham gia tất cả các hoạt động của trường bao gồm hoạt động thể thao, giáo dục và văn
hóa.
Không được hút thuốc, uống rựơu và sử dụng chất cấm mọi lúc mọi nơi.
Cần về nhà/ nhà trọ mỗi ngày. Nếu bạn muốn đi qua đêm, bạn cần xin phép chủ nhà trọ, người giám
hộ, phụ huynh và Giáo Viên Điều Phối Du Học Sinh
Cần tuân thủ theo luật lệ trong nhà trọ, luôn giữ vệ sinh chung, tự giặc quần áo và tự dọn dẹp. Luôn
nhớ, chủ nhà không phải là người giúp việc của bạn.
Cần cư xử có chừng mực và có ý thức trong trường học và kể cả trong xã hội.
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Làm sao để biết được việc học của tôi bị sa sút?
Có rất nhiều cách để bạn kiểm tra nếu bản thân đã tuân thủ theo luật lệ của trường hoặt các điều khoản
visa. Trường sẽ điểm danh giúp bạn mỗi ngày trước các tiết học. Lưu ý, các hoạt động thể thao, triệu tập
toàn khối/ trường, dã ngoại, ngày thi và ngày định hướng đều được tính là ngày học và bạn không được
vắng mặt.
Chúng tôi sẽ thường xuyên trao đổi với các giáo viên đứng lớp xem bạn có bị trượt bất kì bài kiểm tra
nào không. Trường gửi báo cáo và sổ điểm cho phụ huynh 2 lần/năm, và sẽ gửi nhiều hơn nếu cần. Báo
cáo học tập được gửi vào cuối học kỳ. Sẽ có hai cuộc họp phụ huynh vào học kỳ 1 và 4. Cô Li sẽ gửi báo
cáo về cho gia đình bạn vào cuối học kỳ 2 và 4. Bạn cũng có thể tải qua trang Compass.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tuân thủ theo luật trường hoặc điều khoản visa?
Nếu không tuân thủ theo luật lệ của trường, bạn sẽ bị phạt hoặt đuổi học. Nếu bạn thường xuyên không
tuân thủ luật lệ và ảnh hưởng đến điều khoản visa, cac hành vi của học sinh sẽ bị giám sát nghiêm ngặc
và sẽ được xem xét lại hạnh kiểm sau một thời gian nhất định. Nếu bạn vẫn không cải thiện, trường sẽ
thông báo cho Bộ Di Trú và visa của bạn có thể bị hủy và bạn sẽ bị trục xuất khỏi nước Úc và sẽ không
được trở lại Úc trong vòng 3 năm. Trường sẽ thông báo cho phụ huynh của bạn về tất cả các bước sẽ và
đã được áp dụng.
XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VISA TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI VÀ KÝ TÊN NẾU ĐÃ HIỂU
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Điều khoản Visa tiếng Việt
Điều kiện cấp thị thực du học của DIBP
Có thể xem điều kiện cấp thị thực hiện hành tại trang web của Bộ Di Trú và Quốc Tịch (DIBP):
https://www.border.gov.au/Trav/Stud/More/Visa-conditions/visa-conditions-students
Các điều kiện áp dụng cho tất cả thị thực du học
Sau đây là bảng mô tả các điều kiện bắt buộc áp dụng cho mọi loại thị thực Du Học theo các diện phụ
dưới đây.
Điều kiện
số

Áp dụng cho đối
tượng

Mô tả

8105

Tất cả du học sinh

Bạn không được làm việc quá 40 giờ trong vòng nửa tháng khi
khoá học đang tiếp diễn (ngoại trừ những công việc đã được đăng
ký là một phần của khoá học). Nửa tháng có nghĩa là bất kì giai
đoạn 14 ngày nào bắt đầu vào Thứ Hai và kết thúc vào cuối ngày
Chủ Nhật thứ nhì.
Bạn có thể làm việc hơn 40 giờ trong vòng nửa tháng trong những
kỳ nghỉ học quy định bởi đơn vị giảng dạy của bạn.
Bạn không được bắt đầu làm việc có lương cho đến khi bạn đã bắt
đầu nhập học tại Australia.
Bạn không bị hạn chế số giờ làm việc nếu bạn đang theo học Thạc
Sĩ chương trình nghiên cứu, hay Tiến Sĩ tại Australia,

8202

Tất cả du học sinh

Bạn phải đăng ký nhập học vào một khoá được đăng ký (trừ phi
bạn là sinh viên nhận học bổng của Bộ Ngoại Giao hay Bộ Quốc
Phòng, hoặc là học sinh trung học theo chương trình trao đổi trong những trường hợp đó, bạn phải đăng ký học toàn phần
trong khoá học hay đào tạo của mình).
Chú thích: Một khoá học được đăng ký nằm trong Danh Sách Đăng
Ký Khối Thịnh Vượng Chung các Phân Viện và Khoá Học dành cho
Du Học Sinh (CRICOS).
Bạn phải giữ đăng ký nhập học vào một khoá được đăng ký ở mức
tương đương hay cao hơn khoá được đăng ký trong thị thực đã
cấp. Xem phần: Thay đổi khoá học
Bạn phải đạt yêu cầu điểm danh trong khoá học và đạt kết quả học
tập cho mỗi giai đoạn học theo yêu cầu của đơn vị giáo dục.

8501

Tất cả du học sinh

Bạn phải có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian ở tại Australia.
Chú thích: Theo chính sách, bạn phải có Bảo Hiếm Y Tế cho Du Học
Sinh (OSHC).

8516

Tất cả du học sinh

Bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của thị thực du học đã cấp.
Ví dụ, bạn phải tiếp tục có khả năng tài chính đủ chi trả cho việc
học tập và ăn ở tại Australia.
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8517

Tất cả du học sinh

Bạn phải duy trì sắp xếp trường lớp thoả đáng cho các trẻ em
trong tuổi đến trường đi theo bạn đến Australia từ 3 tháng trở lên,
như trong đơn xin thị thực du học của bạn.

8532

Tất cả du học sinh

Nếu bạn chưa đến 18 tuổi, bạn phải có chỗ ở và sự hỗ trợ, và tình
trạng chung của bạn phải được duy trì trong thời gian ở Australia.
Để duy trì tình trạng chung, bạn phải ở Australia với:

cha mẹ hay giám hộ hợp pháp
hoặc

họ hàng đã được bổ nhiệm bởi cha mẹ bạn hay bởi giám
hộ từ 21 tuổi trở lên có nhân cách tốt
hoặc

có chỗ ở, sự hỗ trợ, và sắp xếp trông nom chung đã được
đơn vị giáo dục chấp thuận.
Bạn không được thay đổi những sắp xếp này nếu không có giấy tờ
chấp thuận của đơn vị giáo dục.
Nếu những sắp xếp trông nom chung được chấp thuận bởi đơn vị
giáo dục, bạn không được đến Australia cho đến khi những sắp
xếp này bắt đầu.

8533

Tất cả du học sinh

Bạn phải thông báo cho đơn vị giáo dục:

địa chỉ nơi bạn ở Australia trong vòng bảy ngày đặt chân
tới Australia

nếu bạn thay đổi địa chỉ trong vòng bảy ngày từ khi có
thay đổi

nếu bạn thay đổi đơn vị giáo dục trong vòng bảy ngày từ
khi nhận thông báo điện tử xác nhận nhập học hay một
bằng chứng nhập học nào khác.

8535

Du học sinh học
bổng DFAT/Quốc
Phòng

Trong khi còn ở Australia, bạn không được gia hạn thị thực nào
ngoại trừ:

thị thực bảo vệ

thị thực Du Học Sinh (diện phụ 500) được cấp trên cơ sở
được hỗ trợ bởi chính phủ Khối Thịnh Vượng Chung hay
một chính phủ nước ngoài.
Chú thích: Với điều kiện thị thực này, ngoại trừ những tình huống
vô cùng hiếm hoi, bạn sẽ không được lưu lại Australia quá ngày
cho phép trên thị thực.

8203

Tất cả công dân
Bạn không được thay đổi khoá học, hay đề tài luận văn hoặc
Iran theo học đại
nghiên cứu, trừ khi được Bộ cho phép sau khi Bộ đã nhận được sự
học hay sau đại học đánh giá của các đơn vị chức năng chuyên môn Australia. Nếu bạn
đang cân nhắc thay đổi khoá học, bạn phải điền Mẫu Đơn 1221 Bổ sung thông tin cá nhân (PDF 290KB) và gửi tới:
Adelaide.student.centre@border.gov.au. Dòng chủ đề của bạn
phải là: đánh giá 8203/8204 (8203/8204 assessment).
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8204

Tất cả công dân
Chúng tôi phải cho phép thì bạn mới có thể bắt đầu hay thay đổi:
Iran theo học đại

một khoá chứng chỉ sau đại học
học hay sau đại học 
một khoá diploma sau đại học

một khoá thạc sĩ

một khoá tiến sĩ

một khoá bắc cầu như điều kiện tiên quyết để có thể
được chấp nhận vào một khoá thạc sĩ hay tiến sĩ tại lớp
hoặc nghiên cứu.
Bạn không được bắt đầu hay thay đổi khoá học trừ phi chúng tôi
đã cho phép và đã nhận được sự đánh giá của các đơn vị chức
năng chuyên môn Australia. Nếu bạn đang cân nhắc thay đổi khoá
học, bạn phải điền Mẫu Đơn 1221 - Bổ sung thông tin cá nhân
(PDF 290KB) và gửi tới: Adelaide.student.centre@border.gov.au.
Dòng chủ đề của bạn phải là: đánh giá 8203/8204 (8203/8204
assessment).

Sau đây là bảng mô tả các điều kiện có thể áp dụng cho thị thực Du Học. Bạn có thể xem các điều kiện
thị thực tại VEVO.
Các điều kiện có thể đi kèm thị thực du học sinh
Số

Có thể áp dụng cho đối tượng Mô tả

8303

Bất kì du học sinh nào

Bạn không được tham gia vào những hoạt động làm gián
đoạn hay mang tính chất bạo động gây hại cho cộng đồng
Australia hay một đoàn thể nào trong cộng đồng Australia.

8534

Bất kì du học sinh nào

Trong khi còn lưu lại Australia, bạn không được gia hạn thị
thực nào ngoài thị thực bắc cầu, ngoại trừ:

thị thực bảo vệ

thị thực Tốt Nghiệp Tạm Thời (diện phụ 485)

thị thực Giám Hộ Du Học Sinh (diện phụ 590).

8535

Du học sinh nhận học bổng
Khối Thịnh Vượng Chung hay
một chính phủ nước ngoài

Trong khi còn ở Australia, bạn không được gia hạn thị thực
nào ngoài thị thực bắc cầu, ngoại trừ:

thị thực bảo vệ

thị thực Du Học Sinh (diện phụ 500) được cấp trên cơ
sở được hỗ trợ bởi chính phủ Khối Thịnh Vượng
Chung hay một chính phủ nước ngoài.
Chú thích: Với điều kiện thị thực này, ngoại trừ những tình
huống vô cùng hiếm hoi, bạn sẽ không được lưu lại Australia
quá ngày cho phép trên thị thực.
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Công Bằng Lao Động (Fairwork Australia Ombudsman)
DU HỌC SINH:
Như nhiều sinh viên quốc tế khác, bạn có thể làm việc bán thời gian hoặc phù động để giúp đỡ các chi
phí sinh hoạt trong khi học tập tại Úc. Điều quan trọng là bạn biết quyền của mình.
Tất cả mọi người làm việc tại Úc có quyền cơ bản và được bảo vệ tại nơi làm việc, bao gồm lương bổng
và các điều kiện tối thiểu. Fair Work Ombudsman chắc chắn rằng các quyền này được bảo vệ và thực thi
công bằng theo các luật nơi làm việc của Úc.
Phần này sẽ giúp bạn hiểu được các quyền tại nơi làm việc của bạn, để có được thông tin thêm, và làm
thế nào để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Fair Work Ombudsman. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Fair Work
Infoline 13 13 94 hoặc www.fairwork.gov.au.
Phần thông tin bên dưới sẽ bao gồm các quy chế lương bổng, quy chế tân thời và thoả thuận doanh
nghiệp, hoặc thoả thuận dựa trên các công cụ chuyển tiếp.

Sự khác nhau giữa công việc toàn thời (Full-time), bán thời (Part-time) và phù động (Casual) là gì?
Nhân viên toàn thời thường làm việc 38 giờ mỗi tuần, và nhận được lương bổng theo tuần cũng như
theo năm (Quy ra tuần), tiền nghỉ phép và bệnh. Một công nhân toàn thời có quyền được quyền thông
báo kết thúc làm (bị đuổi việc). Điều này có nghĩa là nếu chủ của bạn muốn bạn thôi việc, họ phải cung
cấp một khoảng thời gian thông báo (hoặc thanh toán thay vì thời hạn thông báo) tùy thuộc vào khoản
thời gian bạn làm việc tại đấy.
Nhân viên bán thời giờ làm việc thường xuyên mỗi tuần, nhưng ít hơn 38 giờ. Bạn cũng được nhận tiền
nghĩ phép và nghỉ phép khi bị bệnh, và có quyền thông báo kết thúc làm việc nhân dụng của bạn.
Nhân viên phù động làm việc trên cơ sở thời gian lưu động hoặc hằng ngày và ít có khả năng có giờ
thường xuyên hoặc sự bảo đảm công việc. Nhân viên phù động không được trả tiền nghỉ phép khi bị
bệnh hoặc nghĩ phép hang năm, do đó tỷ lệ lương bổng thường cao hơn. Nhân viên phù động có thể vị
yêu cầu ngưng công việc vào bất kỳ thời điểm nào. Điều này cũng có nghĩa là nhân viên phù động có thể
chấm dứt bất cứ lúc nào.
Bạn có quyền làm việc tại Úc và phải tuân thủ theo các điều lệ và hiểu được các quy tắc của công việc
trước khi bắt đầu, bao gồm số giờ bạn được phép làm việc mỗi tuần. Để biết thông tin về các yêu cầu thị
thực, hãy liên hệ với Bộ Nội Vụ trên 13 18 81 hoặc www.homeaffairs.gov.au
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Quyền hạn và điều kiện tối thiểu của tôi tại nơi làm việc là gì?
Từ ngày 1 tháng 11 2010, tất cả nhân viên trong hệ thống toàn quốc nhận được 10 quyền lợi tối thiểu cơ
bản được gọi là Tiêu chuẩn Nhân dụng Toàn quốc (NES).
Các NES bao gồm:


Số giờ làm việc mỗi tuần



Yêu cầu sắp xếp giờ làm việc linh động



Được nghỉ nuôi con và các quyền lợi liên quan



Nghĩ phép thường niên



Nghĩ phép để chăm sóc người thân, nghỉ phép đặc ân và gia đình và nghỉ phép do bị bạo hành gia
đình



Nghỉ phép phục vụ cộng đồng



Nghỉ phép thâm niên



Nghỉ lễ



Thông báo kết thúc làm việc và cho nghỉ việc vì dư người



Cung cấp thông tin về Công bằng trong Công Việc.

Xin lưu ý, một số quyền lợi sẽ không được áp dụng cho nhân viên phù động. Để biết thêm thông tin về
NES, xin vui lòng xem bảng Fairwork Ombudsman giới thiệu về tiêu chuẩn nhân dụng toàn quốc (NES).
Các quyền và điều kiện tối thiểu của bạn tại nơi làm việc có thể được thiết lập bởi một tài liệu pháp lý
như quy chế lương bổng, thoả thuận hoặc hợp đồng nhân dụng. Hãy hỏi chủ của bạn về các điều lệ quà
quyền được áp dụng.
Nếu quy chế lương bổng hoặc thoả thuận không được áp dụng, tất cả các nhân viên trong hệ thống làm
việc toàn quốc sẽ nhận được lương bổng cơ bản. Điều này dựa trên các luật nơi làm việc, điều kiện và
quy chế bảo vệ nhân quyền trong Commonwealth.
Nếu bạn được yêu cầu ký bất kỳ loại tài liệu nào với điều kiện làm việc cụ thể, hãy đọc nó cẩn thận và
hiểu hết ý trước khi ký kết. Giữ một bản sao cho bản thân. Bạn không nên cảm thấy áp lực khi không
đồng tình với thỏa thuận của chủ (nếu chủ không làm đúng luật). Nếu việc này sảy ra, liên hệ với Fair
Work Infoline 13 13 94.
Đơn Quy chế hoặc thỏa thuận lương bổng của bạn nên cho bạn biết những điều như:
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Mức lương tối thiểu của bạn-chủ của bạn có thể trả nhiều hơn mức tối thiểu nếu họ muốn, nhưng
họ không thể trả ít hơn



Khi bạn được trả tiền-bạn sẽ được thanh toán ít nhất 1 lần 1 tháng



Bạn có quyền nhận thêm tiền (chẳng hạn như mức bồi khoản) Khi làm đêm, làm cuối tuần hoặc ngày
lễ, hoặc giờ làm việc ngoài giờ đã được thỏa thuận



Bạn phải được trả một phụ cấp để thực hiện nhiệm vụ nhất định



Số giờ làm đã được xắp xếp và sẽ được trả lương



Nếu bạn sẽ được trả lương khi nghĩ giải lao



Phải thông báo trước bao lâu nếu bạn muốn từ chức từ nghĩ việc.

Để biết thêm thông tin về quy chế lương bổng và thoả thuận, hãy vào www.fairwork.gov.au.

Những điều bất ổn hoặc không chấp nhận được?


Không trả lương thử việc cho bất khoản thời gian vượt quá thời gian cần thiết để chứng minh các kỹ
năng cần cho công việc. Sự hợp lý sẽ tùy thuộc vào bản chất và độ phức tạp của công việc, nhưng có
thể từ một giờ đến một buổi.



Bạn cần được trả lương khi dự các buổi họp hoặc huấn luyện và thời gian bạn dung để mở và đóng
cửa giúp doanh nghiệp.



Không được nhận phiếu lương- bạn sẽ nhận được phiếu lương trong vòng một ngày sau khi được trả
lương.



Bị gửi về sớm- bạn có được quyền làm trong suốt khoảng thời gian đã được xắp xếp và có quyền từ
chối yêu cầu về sớm kể cả khi bận rộn hoặc yên tĩnh, trừ khi đôi bên (bạn và chủ) đều đồng ý.



Nhận hàng hóa hoặc dịch vụ thay vì lương bổng.



Bị gây áp lực, buộc hoặc đe dọa thỏa thuận với bất kỳ điều gì.



Bị sa thải bởi vì bạn bị bệnh hay bị thương.



Không được thuê, hoặc bị sa thải, bởi vì chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, tình
trạng hôn nhân, mang thai hay tôn giáo.

Có một số quyền được bảo vệ khác mà các nhân viên đều có. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem trang
Fairwork Ombudsman.
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Nếu những việc trên đang xảy ra với bạn, bạn nên liên hệ với Infoline Fair Work trên 13 13 94 để được
hỗ trợ.
Chủ có thể khấu trừ tiền từ lương của tôi không?
Thông thường, chủ không thể khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ lương của bạn trừ khi:


Vì lợi ích của bạn và bạn đồng ý với điều đó thông qua văn bản hoặc



Được ủy quyền theo một nhiệm kỳ hoặc quy chế lương bổng, thoả thuận hoặc tuân theo lệnh Fair
Work Commission hoặc



Được ủy quyền theo luật Commonwealth, tiểu bang hoặc lãnh thổ, hoặc theo lệnh của tòa án.

Điều này có nghĩa là chủ, nói chung, không thể trừ tiền từ lương của bạn trừ khi bạn đồng ý và khấu trừ
vì lợi ích của bạn, hoặc trừ khi các điều lệ công nghiệp cho phép. Ví dụ: nếu bạn vô tình làm hư hoặc vỡ
các dụng cụ công việc, chủ không thể trừ tiền từ lương của bạn. Hơn nữa, chủ không thể buộc bạn phải
đồng ý với bất kì khấu trừ nào.
Thậm chí nếu khấu trừ tiến hành quyền theo quy chế lương bổng hoặc thoả thuận, thuật ngữ này không
có hiệu lực nếu khấu trừ trực tiếp, hoặc gián tiếp, vì lợi ích của chủ, hoặc nếu khấu trừ bất hợp lý.
Tất cả các khoản khấu trừ, bất kể hoàn cảnh, từ lương bổng dành cho nhân viên dưới 18 tuổi phải được
ủy quyền/ chấp thuận bằng văn bản từ phụ huynh hoặc người giám hộ của nhân viên.
Nếu bạn lo ngại về bất kì khoản khấu trừ nào từ lương bổng của mình, hãy liên hệ với Fair Work Infoline
trên 13 13 94.

Chủ có thể trả tôi bằng tiền mặt không?
Chủ của bạn có thể chọn trả lương cho bạn bằng tiền mặt, chi phiếu, hoặc phiếu bưu điện, hoặc chuyển
khoản điện tử vào tài khoản ngân hàng của bạn.
Điều này đồng nghĩ với việc chủ có thể tra lương cho bạn bằng tiền mặt miễn là thuế đã được lấy/ trừ từ
lương của bạn và đã thông báo cho Australian Taxation Office (ATO). Hơn nữa bạn cũng phải được nhận
tiền hưu (superannuation). Bạn nên kiểm tra phiếu lương của bạn mỗi khi bạn được trả tiền để đảm bảo
điều này đã được thực hiện.
'Trả Tiền Mặt' (cash in hand) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các khoản thanh toán tiền mặt và
tiền thuế không được trừ - điều này là trái pháp luật.
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Liên hệ với Fair Work Infoline trên 13 13 94 nếu bạn không chắc chắn về sự sắp xếp lương bổng của bạn.

Chủ của tôi muốn tôi ký đơn Individual Fexlibility Arrangement (IFA), tôi phải làm gì?
Chủ và nhân viên có thể đồng thuận với IFA và các quy chế hoặc thoả thuận từ sẽ được thay đổi. Điều
này có thể thay đổi một số quyền lợi, chẳng hạn như mức bồi khoản hoặc phụ cấp trong nhân dụng của
bạn.
Chủ không thể ép buộc chấp thuận hoặc ký vào đơn IFA. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn đang bị ép làm điều
đó, bạn nên liên hệ với Fair Work Ombudsman.
Để tạo ra một hợp đồng IFA, chủ cần đảm bảo rằng các khoản lợi nhuận đã mất của bạn sẽ phải được
bao gôm bang cách hoặc khoản khác. Điều này có thể có nghĩa là bạn nhận được lợi ích bổ sung để bù
đắp cho những thay đổi trong lợi ích được đã được bải bỏ. Nếu bạn cảm thấy các điều thay đổi không
tốt hơn trước, bạn không nên ký vào IFA. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, liên hệ với Fair Work
Infoline ngày 13 13 94.

Tôi là một nhân viên hay người làm hợp đồng độc lập (Contractor)?
Nhân viên làm việc dưới một hợp đồng nhân dụng sẽ được trả lương thường xuyên. Họ phải chấp nhận
một quy chế hoặc thỏa thuận lương bổng.
Hợp đồng độc lập là nơi một doanh nghiệp làm việc cho doanh nghiệp khác. Nói chung, người làm hợp
đồng độc lập sẽ sử dụng thiết bị riêng của họ, chọn giờ làm việc, và quyết định phương thức làm việc.
Một số người chủ có thể che giấu và ngụy trang dưới dạng thuê nhân viên theo hợp đồng độc lập để
tránh trả lương tối thiểu, thuế, và quyền lợi như phép thường niên và nghỉ phép bệnh. Điều này được
gọi là 'hợp đồng giả mạo' và nó là trái pháp luật.
Để biết thêm thông tin về người làm hợp đồng độc lập, xin vui lòng xem trang Fair work Ombudsman.

Khi nào tôi nên liên hệ với Fair Work Ombudsman?
Nếu bạn tin rằng bạn không nhận được quyền và điều kiện tối thiểu của bạn tại nơi làm việc, hãy liên hệ
với Fair Work Ombudsman miễn phí thông tin và tư vấn.
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Đi Đến Và Rời Khỏi Trường
Nếu nơi ở của bạn gần trường, bạn có thể đi bộ hoặc đạp xe đạp. Hãy làm quen với khu địa phương
trước khi bắt đầu khóa học. Hãy nhờ người thân hoặc người trong nhà trọ đưa bạn đi vòng quanh khu
địa phương để phòng trường hợp bị lạc.

Phương Tiện Công Cộng
Phương tiện công cộng (bus- xe buýt, train- xe lửa and tram- xe điện) sẽ là
phương tiện chính để giúp bạn đi lại. Điều quan trọng là, bạn càn làm quen
vơi trang mạng PTV (www.ptv.gov.au).
Bạn cũng có thể tải phần mềm PTV về điện thoại hoặc thiết bị di động. Bạn
có thể tìm thông tinh về 3 dạng phương tiện công cộng, thời khóa biểu của
từng trạm xe (timetable) và cách đến nơi nhanh nhất (Journey Planner).
Thẻ Myki- Myki Card
Bạn cần Myki Card để trả các phí đi lại trên phương tiện công cộng. Chỉ cần bạn dưới 18
tuổi, bạn có thể mua thẻ dành cho thiếu nhi với giá $3. Bạn có thể mua thẻ từ các trạm xe
lửa, bưu điện và các tiệm tạp hóa. Bạn có thể chọn myki Money (trả tiền theo chuyến-2hr
hoặc 1 ngày) hoặc myki Pass (trên 7 ngày đến 1 năm).
Bạn có thể dùng myki money bất cứ lúc nào. Myki Pass sẽ rẻ hơn nếu bạn thường xuyên sử
dụng phương tiện công cộng trong ‘zone’ [zone- trong phạm vi Melbourne, những vùng
ngoại ô (regional) sẽ được tính giá khác].
Khi bạn đã có thẻ, bạn cần đăng ký và nạp tiền vào.
Bạn có thể thực hiện điều này thông qua trang (www.mymyki.com.au) để bảm bảo nếu bị
mất thẻ, bạn vẫn giữ được tiền hoặc Pass.
Bạn có thể nạp tiền- ‘Top Up’, trên mạng hoặc tại các máy Top Up tại các trạm xe lữa và vài
trạm xe điện.
Kích hoạt và ngưng khích hoạt thẻ- Touch On, Touch Off
Bạn luôn luôn phải giữ thẻ bên mình và touch on and touch off mỗi lần bạn dùng phương tiện công
cộng. Nếu không bạn sẽ bị phạt.
Máy touch on và touch off sẽ được tìm thấy trên bất kỳ phương tiện công cộng nào.

Trams và Trains
Trams và trains sẽ là phương tiện chính.
Trams
Free Tram Zone được đặt trong trung tâm thành phố (CBD of Melbourne). Chuyến tram đi ngang qua
trường là chuyến số 59. Đây sẽ là chuyến xe bạn sẽ dùng thường xuyên nhất. Bản đồ của tram tại
Melbourne bên dưới.
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Trains
Có 2 tuyến (line) xe gần trường: Upfield line và Craigeburn line. Trạm xe gần nhất là Flemington Bridge
Station trên Upfield line, và Newmarket Station trên Craigeburn line.
Bản đồ Free Tram Zone

pg. 67

Bản đồ xe Tram
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Bản đồ xe lửa
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Chú giải
DIBP

Department of Immigration and Border Protection (formally DIAC)

DET IED

Department of Education and Training International Education Division

ISPU

International Students Program Unit

ISC

International Students Program Coordinator

DET

Department of Education and Training

EAL

English as an Additional Language

VCE

Victorian Certificate of Education (Years 11 and 12)

Homestay

Family nominated by Mount Alexander College that you live with

Welfare

Looking after your health, homestay, happiness and general well-being

VSL

Victorian School of Languages

WwCC

Working with Children Check (verification of criminal record check for people in
child-related work)

VCAA

Victorian Curriculum and Assessment Authority

pg. 70

Liên Kết Hữu Ích
FAQ’s for schools –
http://www.study.vic.gov.au/en/faq/Pages/default.aspx

ISP Resources –
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/Pages/internationalstandards.aspx

Pre-departure guide/handbook/Orientation info
Student Obligations
https://www.study.vic.gov.au/Shared%20Documents/en/DependantApplicationTermsConditionsPolicies.pdf
https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Documents/esosstudentfactsheetv4%20%20Final%20clean%20copy.pdf

Public transport info:
www.ptv.vic.gov.au/

Information about Melbourne/Victoria:
https://whatson.melbourne.vic.gov.au/Pages/Home.aspx

Information about Australian culture and customs:
www.movingtoaustralia.com.au/australian-culture/

Legal services (advice):
 http://www.lawstuff.org.au/ (this is the young people one)
 www.australia.gov.au/information-and-services/public-safety-and-law/legal-aid,
 https://www.accc.gov.au/consumers/consumer-protection)

Healthcare / general safety information / Pedestrian safety:
 www.vicroads.vic.gov.au/safety-and-road-rules/pedestrian-safety/children-and-pedestrian-safety
 www.healthcareaustralia.com.au/
 https://www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/health-and-safety
 https://bullyingnoway.gov.au/),

Employment rights:
 www.studymelbourne.vic.gov.au
 https://www.fairwork.gov.au/how-we-will-help/templates-and-guides/fact-sheets/rights-andobligations/international-students
 http://www.lawstuff.org.au/

Child safety
Information for parents and students including translated resources
https://www.education.vic.gov.au/school/parents/health/Pages/sexualassault.aspx
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VIC 3031
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Trang mạng: mountalexandercollege.vic.edu.au
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