Trường học

Địa chỉ

Số điện
thoại

Trường Tiểu học (PP [Vỡ lòng] đến Lớp 6)
Trường Tiểu
học Eddystone

Littorina Avenue,
Heathridge 6027

9406 5100

Trường Tiểu
học Koondoola

50 Burbridge Avenue,
Koondoola 6064

9345 6200

Trường Tiểu
học Nollamara

101 Harrison Street,
Nollamara 6061

9413 1550

Trường Tiểu học (Lớp 1 đến Lớp 6)
Trường
Tiểu học
Beaconsfield

5 Hale Street,
Beaconsfield 6162

9432 1000

Trường Tiểu
học Dianella

Laythorne Street,
Dianella 6059

9263 5100

Trường Tiểu
học Highgate

147 Lincoln Street,
Highgate 6003

9253 2700

Trường Tiểu
học Parkwood

Zelkova Way,
Parkwood 6147

9235 1411

Trường Tiểu
học Thornlie

86 Thornlie Avenue,
Thornlie 6108

9232 3480

Trường Trung học Phổ thông (Lớp 7 đến Lớp 10)

Các chương trình
IEC khuyến khích
học sinh hòa nhập
vào toàn thể cộng
đồng trường học
bằng cách tham
gia vào các sự kiện
toàn trường.

Trường Trung
học Phổ thông
Balga

2 Markham Way,
Balga 6061

9247 0219

Trường Trung
học Greenwood

Coolibah Drive,
Greenwood 6024

9243 9200

Trường Trung
học Phổ thông
Lynwood

436 Metcalf Road,
Parkwood 6147

9354 0600

Trường Trung
học Phổ thông
Melville

18 Potts Street,
Melville 6156

6274 1300

Trường Trung học Phổ thông (Lớp 11 và 12)
Cơ sở Trung
học Phổ thông
Cyril Jackson

53 Reid Street,
Bassendean 6054

9413 4720

Cơ sở Trung
học Phổ thông
North Lake

188 Winterfold Road,
Kardinya 6163

9314 0444

Trung tâm
Anh ngữ Cấp tốc
dành cho học sinh
tiểu học và trung học

Trung tâm Anh ngữ Cấp
tốc là gì?
Trung tâm Anh ngữ Cấp tốc (IEC, Intensive English
Centre) chuyên dạy tiếng Anh như là Ngôn ngữ Phụ
hoặc Phương ngữ (EALD, English as an Additional
Language or Dialect) cho học sinh mới đến và hội đủ
điều kiện ghi danh theo học trường công lập ở Tây
Úc. Học sinh IEC đến từ nhiều quốc gia với ngôn ngữ
và văn hóa đa dạng, góp phần tạo nên môi trường
học tập sôi nổi, sống động và không phân biệt. Thời
gian theo học IEC lên đến 12 tháng (hoặc 24 tháng
nếu học sinh có thị thực diện nhân đạo) tùy thuộc vào
nhu cầu và giấy thị thực của học sinh.

Trung tâm Anh ngữ Cấp tốc đặt tại các trường học
chính mạch. Tại vùng nội thành Perth có mười bốn
trung tâm đặt tại các trường công lập - tám trung
tâm đặt tại trường tiểu học, bốn trung tâm đặt tại
trường trung học và hai trung tâm đặt tại cơ sở
trung học phổ thông.
Các chương trình IEC khuyến khích học sinh hòa
nhập vào toàn thể cộng đồng trường học bằng
cách tham gia vào các sự kiện toàn trường bao
gồm các chuyến du ngoạn và sinh hoạt tại trường,
lễ hội thể thao, các sự kiện xã hội và tập hợp.
IEC tiểu học dành cho học sinh từ 5 đến 11 tuổi,
có ba trung tâm tiểu học dạy các lớp Dự bị tiểu
học cho học sinh 4 tuổi thuộc nguồn gốc di dân
diện nhân đạo. IEC trung học dành cho học sinh
từ 12* đến 16 tuổi. IEC trung học phổ thông dành
cho cho học sinh từ 16 tuổi trở lên.
* Học sinh bắt đầu vào trung học ở năm Lớp 7 có thể là 11 tuổi
và sẽ được 12 tuổi trước tháng 7 năm đó.

Lợi ích do IEC đem lại

Theo học IEC

• Hỗ trợ giảng dạy và hướng dẫn tiếng Anh
chuyên biệt cấp tốc nhằm gia tăng tối đa
khả năng của học sinh để theo học chương trình
giảng dạy chính mạch.

Việc hội đủ điều kiện để ghi danh theo học IEC
tùy thuộc vào các điều kiện tất yếu và có thể
bao gồm:

• Sĩ số ít học sinh trong lớp để dễ giúp đỡ riêng
cho học sinh.

• Học sinh Lớp 1 đến Lớp 12 và mới học tiếng
Anh, kể cả học sinh được sinh ra ở Úc;

• Hỗ trợ về mặt văn hóa trong môi trường
nâng đỡ.

• Học sinh có thị thực diện nhân đạo và học
Lớp Vỡ lòng (Pre-Primary) đến Lớp 12; và

• Giáo viên và nhân viên hỗ trợ chuyên biệt.

• Học sinh trở về Úc sau thời gian dài hơn
6 tháng.

• Dịch vụ xe buýt miễn phí hàng ngày cho học
sinh tiểu học.
• Được sử dụng các dịch vụ y tế chuyên biệt.

Ghi danh theo học IEC

Chương trình giảng dạy
trong IEC

• Liên lạc với IEC địa phương của quý vị để sắp
xếp buổi hẹn. (Xem danh sách các IEC để tìm
trung tâm gần nhất)

Trung tâm Anh ngữ Cấp tốc giảng dạy các
chương trình học khác biệt dựa trên Chương trình
Giảng dạy của Tây Úc.

• Cần thông tin dưới đây để ghi danh:

Chương trình giảng dạy trong IEC chú trọng đến
nhu cầu học tiếng Anh của từng học sinh. Hỗ trợ
học sinh chuyển tiếp suôn sẻ vào các lớp học
chính mạch, các môn học cốt yếu bao gồm Toán,
Khoa học, Nhân văn và Khoa học Xã hội.
IEC giúp học sinh học tiếng Anh và làm quen với
bối cảnh xã hội và học hành phù hợp với lứa tuổi
tại các trường học ở Tây Úc. IEC và các trường
học địa phương hợp tác để bảo đảm học sinh
chuyển tiếp suôn sẻ vào trường học địa phương.

Nhân viên thuộc IEC
IEC tuyển dụng giáo viên EALD và Trợ giáo Sắc
tộc (EEA). Các giáo viên EALD có kinh nghiệm
và trình độ chuyên môn để giảng dạy các chương
trình EALD được nâng đỡ, phù hợp với lứa tuổi
thể theo Chương trình Giảng dạy của Tây Úc.
EEA nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, có thể bao
gồm tiếng mẹ đẻ của học sinh IEC.

ngày đến Úc;
tên học sinh;
địa chỉ hiện tại;
ngôn ngữ/phương ngữ nói ở nhà;
số sub-class thị thực; và
chi tiết liên lạc.
• Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc ghi danh,
phương tiện chuyên chở đến và về từ IEC và
dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn phí.

