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Community Consultation
Cannington and Maddington area

Tham vấn Cộng đồng
Vùng Cannington và Maddington

Public schooling in the Cannington and Maddington area

Hệ thống trường công trong vùng Cannington và Maddington

The State Government is undertaking community consultation with local
parents, students and community members about schooling in the
Cannington and Maddington area and possible changes to Cannington
Community College, Sevenoaks Senior College, Cannington Community
Education Support Centre, and Yule Brook College.

Chính phủ Tiểu bang đang tiến hành cuộc tham vấn cộng đồng với các phụ
huynh, học sinh và thành viên của cộng đồng địa phương về hệ thống
trường học trong vùng Cannington và Maddington và về những thay đổi có
thể có đối với Cannington Community College (Trường Cộng đồng
Cannington), Sevenoaks Senior College (Trường Trung học Sevenoaks),
Cannington Community Education Support Centre (Trung tâm Hỗ trợ Giáo
dục Cộng đồng Cannington), và Yule Brook College (Trường Trung học
Yule Brook).

The Department of Education’s preferred model of secondary schooling
is to, where possible, provide students with continuity of learning from
Years 7 to 12 within a single school environment.

Mô hình học tập bậc trung học mà Bộ Giáo dục ưa chuộng hơn là, những
khi có thể, cung cấp cho học sinh tính liên tục của việc học tập từ Lớp 7 đến
Lớp 12 nội trong môi trường của cùng một trường học.

At present:

Hiện tại:








Cannington Community College caters for students in Kindergarten
to Year 10. Students then need to enrol at Sevenoaks Senior College
or another school for Years 11 and 12.
Sevenoaks Senior College caters for students in Years 11 and 12.
The Big Picture Education Australia program is one of a range of
programs offered at the College.
The Cannington Community Education Support Centre caters for
students in Years 7 to 12 across two sites. Students in Years 7 to 10
attend Cannington Community College and students in Years 11 and
12 attend Sevenoaks Senior College.
Yule Brook College caters for students in Years 7 to 10. The College
uses the Big Picture Education Australia program to provide
individualised learning plans for students. Students then have the
option to continue their learning at Sevenoaks Senior College for
Years 11 and 12, either in Big Picture or other secondary courses.







Trường Cannington Community College là dành cho học sinh từ bậc
Mẫu giáo cho tới Lớp 10. Học sinh sau đó cần ghi danh học tại trường
Sevenoaks Senior College hoặc tại một trường khác để học tiếp Lớp 11
và Lớp 12.
Trường Sevenoaks Senior College là dành cho học sinh của bậc Lớp 11
và Lớp 12. Chương trình Big Picture Education Australia (Bức tranh Lớn
về Giáo dục Úc) là một trong nhiều chương trình khác nhau được cung
cấp tại Trường Trung học này.
Cannington Community Education Support Centre là dành cho học sinh
của bậc từ Lớp 7 đến Lớp 12 học tại cả hai địa điểm. Học sinh của bậc
từ Lớp 7 đến Lớp 10 học tại trường Cannington Community College và
học sinh của bậc từ Lớp 11 đến Lớp 12 học tại trường Sevenoaks
Senior College.
Trường Yule Brook College là dành cho học sinh của bậc từ Lớp 7 đến
Lớp 10. Trường Trung học này sử dụng chương trình Big Picture
Education Australia để cung cấp cho học sinh các kế hoạch học tập
được viết riêng cho cá nhân. Học sinh sau đó có lựa chọn tiếp tục việc
học tập của mình tại trường Sevenoaks Senior College cho năm Lớp 11
và 12, hoặc trong chương trình Big Picture hay các khóa học trung học
khác.

There are currently 1691 students between the four schools.

Hiện bốn trường này có 1691 học sinh.

The current structure of the schools has been a topic of discussion in the
community. There are concerns about the requirement for students to
change schools during their secondary education.

Cấu trúc hiện nay của các trường này đã là chủ đề cho các cuộc trao đổi
trong cộng đồng. Có những quan ngại về việc học sinh phải chuyển trường
trong thời gian theo học chương trình giáo dục trung học của mình.

There are a number of factors to consider, including:

Có nhiều yếu tố để xem xét, bao gồm:









the number of students enrolled;
resourcing schools to maximise student learning; and
continuity and consistency in learning and student support.

số lượng học sinh ghi danh;
tài nguyên của các trường để tối đa hóa việc học tập của học sinh; và
tính liên tục và nhất quán trong học tập và việc hỗ trợ học sinh.

Local community members are invited to have their say through an
online survey, where they can select one of the following options:

Các thành viên của cộng đồng địa phương được mời cho biết các quan
điểm của mình qua cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến, trong đó họ có thể chọn
một trong những lựa chọn sau:

Option 1

Lựa chọn 1







Yule Brook College extends to enrol Years 11 and 12 students in the
Big Picture Education Australia program only.
Cannington Community College becomes a Kindergarten to Year 6
primary school.
Sevenoaks Senior College extends to Years 7 to 12.
Cannington Community Education Support Centre offers Years 7 to
12 on the Sevenoaks Senior College site.

Option 2




Yule Brook College extends to enrol Years 11 and 12 students in the
Big Picture program only.
Amalgamate Cannington Community College and Sevenoaks Senior
College and offer Kindergarten to Year 12 across two sites.
Cannington Community Education Support Centre offers Years 7 to
12 on one site.





Trường Yule Brook College mở rộng để ghi danh các học sinh thuộc
bậc Lớp 11 và 12 trong chương trình Big Picture Education Australia mà
thôi.
Trường Cannington Community College trở thành trường tiểu học cho
bậc từ Mẫu giáo đến Lớp 6.
Trường Sevenoaks Senior College mở rộng tới bậc từ Lớp 7 đến Lớp
12.
Cannington Community Education Support Centre cung cấp chương
trình học từ Lớp 7 đến Lớp 12 tại địa điểm trường Sevenoaks Senior
College.

Lựa chọn 2




Trường Yule Brook College mở rộng để ghi danh các học sinh thuộc
bậc Lớp 11 và 12 trong chương trình Big Picture mà thôi.
Sát nhập trường Cannington Community College và trường Sevenoaks
Senior College và cung cấp chương trình học từ bậc Mẫu giáo đến Lớp
12 ở cả hai địa điểm này.
Cannington Community Education Support Centre cung cấp chương
trình học từ Lớp 7 đến Lớp 12 tại một địa điểm.

Q. Is the number of students in a school important?

Hỏi: Số lượng học sinh trong một trường có quan trọng không?

A. Schools of all sizes can be successful. As enrolments grow, a school
increases its capacity and resource flexibility to offer wider educational
opportunities and a broader range of specialised programs for students.

Đáp: Trường học với mọi số lượng học sinh đều có thể thành công. Khi sĩ
số học sinh ghi danh tăng lên, trường tăng khả năng và sự linh hoạt về tài
nguyên của mình để cung cấp cơ hội giáo dục rộng lớn hơn và nhiều loại
chương trình chuyên biệt hơn cho học sinh.

The total enrolments as at Wednesday, 19 August 2020 for each school
are:

Tổng số học sinh ghi danh như tại thời điểm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm
2020 của mỗi trường là như sau:

Trường

Bậc học

Trường Cannington Community College
Trường Sevenoaks Senior College
Trường Yule Brook College
Cannington Community Education Support Centre

Từ Mẫu giáo đến Lớp 10
Lớp 11 và Lớp 12
Từ Lớp 7 đến Lớp 10
Từ Lớp 7 đến Lớp 10 tại địa điểm trường
Cannington Community College và
Lớp 11 và Lớp 12 tại địa điểm trường
Sevenoaks Senior College

Tổng số học sinh ghi
danh
761
493
317
120

Q. What is the preferred model of primary schooling?

H. Mô hình học tập bậc tiểu học được ưa chuộng hơn là như thế nào?

A. The preferred model of primary schooling in Western Australian public
schools is Kindergarten to Year 6 in one school. Currently, Cannington
Community College students go through to Year 10 at their school.

Đ. Mô hình học tập bậc tiểu học được ưa chuộng hơn tại hệ thống trường
công lập của Tiểu bang Tây Úc là từ Mẫu giáo đến Lớp 6 trong cùng một
trường. Hiện tại, học sinh trường Cannington Community College học cho
tới Lớp 10 tại trường của mình.

Q. What is the preferred model of secondary schooling?

H. Mô hình học tập bậc trung học được ưa chuộng hơn là như thế nào?

A. The preferred model of secondary schooling is to, where possible,
provide students with seamless Years 7 to 12 secondary schooling in
one school. A secondary school with around 1200 students can provide
the necessary breadth and depth of curriculum throughout the secondary
school years.

Đ. Mô hình học tập bậc trung học được ưa chuộng hơn là, những khi có
thể, cung cấp cho học sinh những năm học trung học từ Lớp 7 đến Lớp 12
liên tục tại cùng một trường. Trường trung học với khoảng 1200 học sinh có
thể cung cấp độ rộng và độ chuyên sâu cần thiết của chương trình giáo dục
trong suột những năm trung học.

Q. Who will be consulted as part of the community consultation process?

H. Ai sẽ được tham vấn như một phần của quá trình tham vấn cộng đồng
này?

A. Parents/carers, students and community members in the Cannington
and Maddington area are invited to have their views heard by providing
feedback through an online survey. The survey is also available to
interest groups, students and other stakeholders.

Đ. Phụ huynh/người chăm sóc, học sinh và các thành viên của cộng đồng
trong vùng Cannington và Maddington được mời đưa ra ý kiến phản hồi
qua cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến, để các quan điểm của họ được lắng
nghe. Cuộc thăm dò ý kiến này còn có cho các nhóm có quan tâm, học sinh
và các bên liên quan khác.

Q. How can I be involved in the consultation process?

H. Bằng cách nào tôi có thể tham gia vào quá trình tham vấn này?

A. The consultation process will take eight weeks. Initially, you can be
involved by providing feedback through a short survey. Your responses
are anonymous and will be collated with other responses for analysis.
The survey is online at education.wa.edu.au and is open for three weeks
from 9.00am on Wednesday 26 August 2020 and will close at 5.00pm on
Tuesday 15 September 2020.

Đ. Quá trình tham vấn sẽ kéo dài tám tuần lễ. Ban đầu, quý vị có thể tham
gia bằng cách đưa ra ý kiến nhận xét qua một cuộc thăm dò ý kiến ngắn.
Các câu trả lời của quý vị được ẩn danh và sẽ được gộp chung với các câu
trả lời khác để được phân tích. Đây là cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến, tại
trang mạng education.wa.edu.au và được mở trong ba tuần lễ, từ 9 giờ
sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2020 và đóng vào 5 giờ chiều thứ Ba
ngày 15 tháng 9 năm 2020.

If you do not have access to the internet, you are welcome to visit your
local school during school hours for assistance. Please contact your
local school to arrange a suitable time.

Nếu không có internet, quý vị có thể ghé đến trường học địa phương của
mình trong giờ làm việc của trường để được giúp đỡ. Xin quý vị liên lạc với
trường địa phương của mình để thu xếp giờ giấc thích hợp.

The outcomes of the consultation process will help inform any decisions
by the State Government about public schooling in the Cannington and
Maddington area.

Các kết quả của quá trình tham vấn sẽ giúp cung cấp thông tin cho các
quyết định mà Chính phủ Tiểu bang đưa ra về hệ thống trường công trong
vùng Cannington và Maddington.

Q. Can I attend a forum?

H. Tôi có thể tham dự một diễn đàn không?

A. Yes, there are three community forums being held:

Đ. Có, có ba diễn đàn cộng đồng đang được tổ chức:







Sevenoaks Senior College and Cannington Community Education
Support Centre school communities - Wednesday 26 August 2020
from 6.00pm to 7.00pm at Sevenoaks Senior College lecture theatre,
275 Sevenoaks Street, Cannington. Register at
Sevenoaks.sc.parentinfo@education.wa.edu.au.
Cannington Community College - Tuesday 1 September 2020 from
6.00pm to 7.00pm at Cannington Community College library, 147
Wharf Street, Cannington. Register at
Cannington.cc@education.wa.edu.au.
Yule Brook College – Wednesday 2 September 2020 from 6.00pm to
7.00pm at Yule Brook College performing arts theatre, 61 Dellar
Road, Maddington. Register at Yulebrook.col@education.wa.edu.au.







Các cộng đồng trường học của trường Sevenoaks Senior College và
Cannington Community Education Support Centre – Thứ Tư ngày 26
tháng 8 năm 2020, từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối, tại giảng đường của trường
Sevenoaks Senior College, số 275 Sevenoaks Street, Cannington. Xin
quý vị đăng ký tại Sevenoaks.sc.parentinfo@education.wa.edu.au.
Trường Cannington Community College – Thứ Ba ngày 1 tháng 9 năm
2020, từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối, tại thư viện của trường Cannington
Community College, số 147 Wharf Street, Cannington. Xin quý vị đăng
ký tại Cannington.cc@education.wa.edu.au.
Trường Yule Brook College – Thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020, từ 6
giờ tối đến 7 giờ tối, tại nhà biểu diễn nghệ thuật của trường Yule Brook
College, số 61 Dellar Road, Maddington. Xin quý vị đăng ký tại
Cannington.cc@education.wa.edu.au.

Physical distancing measures will apply at the community forums.

Các biện pháp giãn cách sẽ được áp dụng tại các diễn đàn cộng đồng này.

Q. What is being considered in this consultation process?

H. Những điều gì đang được xem xét trong quá trình tham vấn này?

A. There are a number of factors to consider throughout this process,
including the size of schools, number of students enrolled, range of
courses and subjects that students can study, and pastoral care
programs and support services for students.

Đ. Có nhiều yếu tố để xem xét đến trong suốt quá trình này, bao gồm số
lượng học sinh của các trường, số lượng học sinh ghi danh, các khóa học
và môn học mà học sinh có thể học và các chương trình chăm sóc về tinh
thần cũng như các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh.

Q. Will any changes disrupt students already enrolled at the schools?

H. Có bất kỳ sự thay đổi nào mà sẽ gây trở ngại cho các học sinh đã ghi
danh học tại các trường này không?

A. High quality education is the main focus in managing any change to
public schooling. The Department of Education works closely with school
leaders and others whenever changes are made to schools to ensure
they do not impact on student learning and wellbeing.

Đ. Giáo dục chất lượng cao là trọng tâm chính trong việc quản lý bất kỳ sự
thay đổi nào trong hệ thống trường công. Bộ Giáo dục làm việc chặt chẽ
với các lãnh đạo nhà trường và những người khác bất kỳ khi nào có sự
thay đổi đến các trường nhằm bảo đảm là những thay đổi này không ảnh
hưởng đến việc học tập và an sinh của học sinh.

Q. Will there be any changes to school local-intake areas?

H. Sẽ có bất kỳ sự thay đổi nào đến các khu vực nằm trong vùng nhận học
sinh của các trường không?

A. This depends on any decision by the State Government following the
consultation process.

Đ. Điều này tùy thuộc vào bất kỳ quyết định nào mà Chính phủ Tiểu bang
đưa ra theo sau quá trình tham vấn này.

Q. Is funding allocated to implement outcomes of the consultation?

H. Có tài trợ được phân bổ để thực thi các kết quả của cuộc tham vấn này
không?

A. Any decision by the State Government about changes to public
schooling in the Cannington and Maddington area will need to be
properly costed and appropriate funding allocated. This also applies to
any building requirements.

Đ. Bất kỳ quyết định nào mà Chính phủ Tiểu bang đưa ra về những thay
đổi đối với hệ thống trường công trong vùng Cannington và Maddington sẽ
cần được tính toán chi phí một cách đúng đắn và tài trợ thích hợp sẽ được
phân bổ. Điều này cũng áp dụng với bất kỳ đòi hỏi nào về việc xây cất.

Q. What will happen to the information gathered as part of the
consultation process?

H. Điều gì sẽ xảy ra với các thông tin được tập hợp như một phần của quá
trình tham vấn này?

A. Outcomes of the consultation process will help inform any decisions
by the State Government about public schooling in the Cannington and
Maddington area.

Đ. Các kết quả của quá trình tham vấn sẽ giúp cung cấp thông tin cho các
quyết định mà Chính phủ Tiểu bang đưa ra về hệ thống trường công trong
vùng Cannington và Maddington.

Q. When will a decision be made?

H: Khi nào thì quyết định sẽ được đưa ra?

A. The Minister for Education and Training will inform the community
when a decision is made.

Đ: Minister for Education and Training (Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo) sẽ
thông báo cho cộng đồng biết khi quyết định được đưa ra.

Additional information added Tuesday 8 September 2020:

Thông tin thêm được bổ sung vào thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2020:

Q. Why is there no option for no change?

H. Tại sao không có lựa chọn là không thay đổi gì cả?

A. The State Government wants to know which of the two options the
community would prefer if changes were to be made to schooling in the
Cannington and Maddington area, so the option of no change has not
been included.

Đ. Chính phủ Tiểu bang muốn biết cộng đồng ưa thích lựa chọn nào hơn
trong hai lựa chọn nếu những thay đổi được đưa ra đối với hệ thống trường
học trong vùng Cannington và Maddington, vì vậy lựa chọn không có sự
thay đổi nào cả, đã không được bao gồm.

Q. What is the timeframe for any changes to take place once a decision
is made?

H. Khung thời gian là bao lâu để những thay đổi diễn ra sau khi quyết định
được đưa ra?

A. Should the State Government decide to change schooling in
Cannington and Maddington area, a lot of planning would need to be
done. This includes any changes to the buildings and establishment of
the new schools, including staffing. There is no timeframe as yet.

Đ. Nếu Chính phủ Tiểu bang quyết định thay đổi hệ thống trường học trong
vùng Cannington và Maddington, thì rất nhiều công việc hoạch định sẽ cần
được thực hiện. Điều này bao gồm những thay đổi về hệ thống trường sở
và việc thành lập các trường mới, bao gồm đội ngũ nhân viên. Cho đến nay
vẫn chưa có khung thời gian.

Q. Will staff at any of the schools lose their jobs?

H. Có nhân viên nào tại bất kỳ trường nào trong các trường học này sẽ bị
mất việc không?

A. All permanent staff are employees of the Department of Education
and are guaranteed continuity of employment. All fixed term contracts
will be honoured.

Đ. Tất cả các nhân viên chính thức đều là nhân viên của Department of
Education (Bộ Giáo dục) và được đảm bảo tiếp tục được tuyển dụng. Tất
cả các hợp đồng có thời hạn ấn định sẽ được tôn trọng.

Q. Is it possible for a third option which would see Yule Brook College
extend to Years 11 and 12, and no changes happen at Cannington
Community College, Cannington Community Education Support Centre
and Sevenoaks Senior College?

H. Có thể có lựa chọn thứ ba là trường Yule Brook College mở rộng đến
Lớp 11 và 12, và không có sự thay đổi nào xảy ra tại trường Cannington
Community College, Cannington Community Education Support Centre và
trường Sevenoaks Senior College không?

A. That is not one of the options proposed, but if the survey shows that
the community would like this option to be considered, the State
Government would take that into consideration.

Đ. Đây không phải là một trong những lựa chọn được đề xuất, nhưng nếu
cuộc thăm dò ý kiến này cho thấy là cộng đồng muốn lựa chọn này được
xem xét đến, thì Chính phủ Tiểu bang sẽ đưa lựa chọn này vào để cứu xét.

Q. Will any changes be made to the catchment areas?

H. Liệu có bất kỳ sự thay đổi nào được đưa ra về địa hạt nhận học sinh của
các trường không?

A. Changes to local intake areas could be made to accommodate the
needs of all students.

Đ. Những thay đổi về khu vực nhận học sinh địa phương của trường có thể
được đưa ra để đáp ứng nhu cầu của tất cả các học sinh.

Q. What capital works will be required?

H. Sẽ cần có những công trình xây dựng cơ bản nào?

A. The capital works requirements will be determined when the State
Government makes a decision about the model of schooling to be
implemented.

Đ. Những đòi hỏi về công trình xây dựng cơ bản sẽ được xác định khi
Chính phủ Tiểu bang đưa ra quyết định về mô hình trường học mà sẽ được
thực thi.

Q. One of the benefits of Sevenoaks Senior College is the adult style
education. How will that change if Years 7 to 10 are added?

H. Một trong những ích lợi của trường Sevenoaks Senior College là mô
hình giáo dục kiểu người trưởng thành. Mô hình này sẽ thay đổi thế nào
nếu bậc học từ Lớp 7 đến Lớp 10 được bổ sung vào?

A. All secondary schools recognise the needs of young adult learners
and make special provision for them. This includes privileges not
available to younger students.

Đ. Tất cả các trường trung học đều công nhận nhu cầu của người học là
những người trưởng thành trẻ và đưa ra sự đáp ứng đặc biệt cho những
người học này. Việc này bao gồm những đặc quyền mà không có cho các
học sinh nhỏ tuổi hơn.

2017 retention data

Số liệu của năm 2017 về duy trì việc học tập

Yule Brook College

Trường Yule Brook College






39.3% (22 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior College.
14.3% (8 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at public schools other than Sevenoaks
Senior College.
19.6% (11 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College have no enrolment in a public school after Year 10.




39,3% (22 trong số 56) học sinh Lớp 10 năm 2017 của trường Yule
Brook College ghi danh học Lớp 12 tại trường Sevenoaks Senior
College.
14,3% (8 trong số 56) học sinh Lớp 10 năm 2017 của trường Yule Brook
College ghi danh học Lớp 12 tại các trường công khác mà không phải là
trường Sevenoaks Senior College.
19,6% (11 trong số 56) học sinh Lớp 10 năm 2017 của trường Yule
Brook College không ghi danh vào học một trường công nào đó sau
năm Lớp 10.

Cannington Community College

Trường Cannington Community College








63.4% (78 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior
College.
5.7% (7 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at public schools other than
Sevenoaks Senior College.
12.2% (15 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College have no enrolment in a public school after Year
10.




63,4% (78 trong số 123) học sinh Lớp 10 năm 2017 của trường
Cannington Community College ghi danh học Lớp 12 tại trường
Sevenoaks Senior College.
5,7% (7 trong số 123) học sinh Lớp 10 năm 2017 của trường
Cannington Community College ghi danh học Lớp 12 tại các trường
công khác mà không phải là trường Sevenoaks Senior College.
12,2% (15 trong số 123) học sinh Lớp 10 năm 2017 của trường
Cannington Community College không ghi danh vào học một trường
công nào đó sau năm Lớp 10.

Yule Brook College and Cannington Community College

Trường Yule Brook College và trường Cannington Community College





55.9% (100 out of 179) of total 2017 Year 10 students from Yule
Brook College or Cannington Community College completed Year 12
at Sevenoaks Senior College.

55,9% (100 trong số 179) học sinh Lớp 10 năm 2017 của trường Yule
Brook College hay trường Cannington Community College hoàn thành
Lớp 12 tại trường Sevenoaks Senior College.

2018 retention data

Số liệu của năm 2018 về duy trì việc học tập

Yule Brook College

Trường Yule Brook College





45.6% (31 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior College.
11.8% (8 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at public schools other than Sevenoaks
Senior College.
14.7% (10 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College have no enrolment in a public school after Year 10.





45,6% (31 trong số 68) học sinh Lớp 10 năm 2018 từ trường Yule Brook
College ghi danh học Lớp 12 tại trường Sevenoaks Senior College.
11,8% (8 trong số 68) học sinh Lớp 10 năm 2018 từ trường Yule Brook
College ghi danh học Lớp 12 tại các trường công khác mà không phải là
trường Sevenoaks Senior College.
14,7% (10 trong số 68) học sinh Lớp 10 năm 2018 của trường Yule
Brook College không ghi danh vào học một trường công nào đó sau
năm Lớp 10.

Cannington Community College

Trường Cannington Community College








62.7% (74 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior
College.
11.0% (13 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at public schools other than
Sevenoaks Senior College.
4.2% (5 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College have no enrolment in a public school after Year
10.




62,7% (74 trong số 118) học sinh Lớp 10 năm 2018 của trường
Cannington Community College ghi danh học Lớp 12 tại trường
Sevenoaks Senior College.
11,0% (13 trong số 118) học sinh Lớp 10 năm 2018 của trường
Cannington Community College ghi danh học Lớp 12 tại các trường
công khác mà không phải là trường Sevenoaks Senior College.
4,2% (5 trong số 118) học sinh Lớp 10 năm 2018 của trường
Cannington Community College không ghi danh vào học một trường
công nào đó sau năm Lớp 10.

Yule Brook College and Cannington Community College

Trường Yule Brook College và trường Cannington Community College





56.5% (105 out of 186) of total 2018 Year 10 students from Yule
Brook College or Cannington Community College completed Year 12
at Sevenoaks Senior College.

56,5% (105 trong số 186) học sinh Lớp 10 năm 2018 của trường Yule
Brook College hay trường Cannington Community College hoàn thành
Lớp 12 tại trường Sevenoaks Senior College.

