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Giới thiệu về trường
Billanook College 

• Được thành lập vào năm 1980, Billanook College 
là một trường tư thục dành cho cả nam và nữ, 
nằm tại khu ngoại ô phía đông của thành phố 
Melbourne, Úc.   

• Billanook College được tổ chức quản lý theo dõi 
các khoá học dành cho du học sinh nước ngoài 
của chính phủ Úc- CRICOS cấp phép các chương 
trình cho du học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung 
học. 

• Phần lớn du học sinh quốc tế bắt đầu đăng ký học 
từ năm lớp 9 hoặc lớp 10.

• Tổng số học sinh đăng kí hiện tại là 760, với 50 
trong số đó là du học sinh quốc tế.

• Trường đáp ứng cho học sinh từ mọi cấp học 
cùng nhiều môn học bắt buộc và tự chọn đa dạng.

• Học sinh kết thúc khoá học được nhận giấy xác 
nhận tốt nghiệp VCE (Victorian Certificate of 
Education) do Bang Victoria cấp. 

Tại sao tôi nên chọn 
Billanook College?

• Tại sao nên chọn Billanook College?

• Đa dạng các môn học về lý thuyết và thực hành.

• Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và có nhân viên hỗ trợ 
thường xuyên nhằm giúp học sinh quốc tế đạt được kết quả 
cao nhất. 

• Sỹ số học sinh mỗi lớp không đông để đảm bảo mỗi cá nhân 
đều được quan tâm, chú ý.

• Vị trí học tập tuyệt vời – Chú trọng sự an toàn và tập trung học tập.

• Số lượng du học sinh quốc tế không nhiều– Một môi trường 
học tiếng Anh tiêu chuẩn. 

• Khuôn viên rộng và hiện đại – Cơ sở vật chất và nguồn lực 
tuyệt vời.

• Thành tích học tập cao– Mở rộng cánh cửa vào đại học.

• Các chương trình ngoại khóa đa dạng – Thể thao, âm nhạc, 
diễn kịch, dã ngoại, kinh nghiệm làm việc, hoạt động cộng 
đồng, nghệ thuật sáng tạo 

• Mức học phí phải chăng, nhiều cơ hội học bổng.  

• Chất lượng chỗ ở Homestay rất tốt.

Billanook College - hành trình học tập xuất sắc trên 
cả mong đợi.

Tôi tốt nghiệp Billanook College năm 2018, vào 
top 5%  học sinh trung học Úc theo kết quả của 
tổ chức Xếp hạng Tuyển sinh Đại học Úc (ATAR). 
Để có được thành quả này là nhờ công rất lớn từ 
các giáo viên đáng kính và nhân viên hỗ trợ tại 
Billanook College. Ngoài mục tiêu hoàn thành học 
tập để nhận bằng VCE, tôi còn được trải nghiệm 
nhiều hoạt động khác như âm nhạc, thể thao, hoạt 
động ngoài trời và kĩ năng lãnh đạo. Tôi rất tự hào 
khi nhận được giải thưởng Collegiate Award ghi 
nhận những nỗ lực và đóng góp của tôi trong suốt 
quá trình học tập từ Hiệu trưởng trường . Billanook 
College đã giúp tôi xây dựng một nền tảng vững 
chắc cho tương lai. 

                                                                                           
Qi Yiyang (Leo Qi)

Học sinh tốt nghiệp VCE – 2018



Phương pháp giáo dục tại Billanook College

Học sinh tại Billanook College được trải nghiệm phương pháp HỌC TẬP TÍCH HỢP - sử 
dụng rộng rãi các ứng dụng học tập trực tuyến cân bằng với giáo viên truyền thống trong 
tất cả các môn học tại mọi cấp học.

Những yếu tố trải nghiệm học tập tại Billanook College:

LÀM CHỦ: Phát triển kiến thức và kỹ năng quan trọng trong từng môn học.

KHÁM PHÁ: Phát triển các kỹ năng học tập độc lập.

HÀNH TRÌNH: Phát triển của các kỹ năng sống và nhận thức rõ hơn về bản thân như 
một công dân toàn cầu có trách nhiệm.

Học sinh tốt nghiệp Billanook College sẽ được cấp chứng chỉ giáo dục Victoria (VCE) 
được quốc tế công nhận. Chi tiết về VCE có tại trang web: www.vcaa.vic.edu.au

Đạt được Chứng chỉ VCE cho phép học sinh đăng ký vào các trường Đại học quốc gia 
và quốc tế.

Những ưu điểm của Chứng chỉ VCE
• Được cấp cho chương trình học 2 năm hoặc 3 năm.

• Nhiều môn học tự lựa chọn – chỉ có môn học bắt buộc là TIẾNG ANH.

• Học sinh có thể lựa chọn học chuyên sâu ở các đơn vị VCE liên quan trong tương lai của mình.

• VCE  chú trọng phát triển các kỹ năng học tập độc lập.

• VCE khuyến khích Học sinh và Giáo viên cùng trao đổi để đạt được kết quả học tập cao 
nhất ….. là nhữngngười bạn đồng hành trên con đường học tập và rèn luyện.

• Kết quả học tập cuối cùng của VCE: kết hợp giữa các bài tập, bài khóa và điểm thi chung.

Tại Billanook College, khi học sinh định hướng lộ trình học tập của mình,  sẽ được khuyến 
khích và hỗ trợ để đạt được kết quả tốt nhất và mục tiêu cuối cùng. Phong cách dạy và học 
sáng tạo của chúng tôi cùng với những tình cảm nồng hậu và ý thức cộng đồng sẽ giúp 
mỗi học sinh phát triển thành người độc lập, tự tin và có năng lực.

                                                                                               

Roger Oates

Hiệu trưởng – Billanook College



FURTHER INFORMATION

Trải nghiệm sống tại Homestay
Học tập tại Billanook College, học sinh sẽ sống với gia đình người Úc. Nhân viên phụ trách Homestay của 
Billanook College sẽ lựa chọn và sắp xếp nhà ở cho mỗi học sinh trong suốt thời gian học.

Homestay của trường Billanook College cung cấp:

• Môi trường sống thân thiện và được hỗ trợ tốt đa  ở các gia đình hiện đại người Úc.

• Được trải nghiệm văn hóa Úc và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hàng ngày.

• Hỗ trợ phát triển thói quen học tập hiệu quả

• Được hỗ trợ với khả năng cao nhất, trong đó chú trọng  chế độ ăn uống bổ dưỡng.

• Quan tâm, hỗ trợ các thói quen, sở thích cá nhân.

Du học sinh được gia đình Homestay chào đón nồng nhiệt.

Một bước quan trọng quá trình đăng ký vào Billanook College là chấp nhận Điều khoản & Điều kiện đăng ký 
trong đó có Chính sách & Quy định Homestay. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Hướng dẫn về 
Homestay của Billanook College tại www.billanook.vic.edu.au

Quy trình đăng ký nhập học
Gia đình của sinh viên quốc tế tương lai nên nộp đơn thông qua một đại lý, hoặc trực tiếp thông qua các trường 
học. Tất cả các ứng dụng sẽ được chuyển đến Nhà đăng ký chương trình quốc tế của Billanook College. 
Email: InternationalPrograms@billanook.vic.edu.au Điện thoại: +61 3 9724 4248 

Billanook College xử lý tất cả các ứng dụng không chậm trễ, cung cấp phản hồi bằng văn bản rõ ràng cho tất cả 
các ứng dụng chính thức. Yêu cầu chính thức cho một địa điểm tại Billanook College sau đó có thể được đưa ra, 
bao gồm hướng dẫn về cách chấp nhận địa điểm. Để biết thêm thông tin về quy trình đăng ký, hãy truy cập www.
billanook.vic.edu.au

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Một bước quan trọng trong Quy trình đăng ký là chấp nhận Điều khoản và Điều kiện đăng ký, bao gồm Chính sách 
và thủ tục nhà ở và Phí quốc tế. Điều khoản và Điều kiện Ghi danh có thể được đặt tại www.billanook.vic.edu.au. 
Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu tất cả các điều khoản trước khi đăng ký.

Tất cả các ứng dụng được gửi đến Nhà đăng ký chương trình quốc tế
email: InternationalPrograms@billanook.vic.edu.au

Điện thoại: +61 3 9724 4248

CRICOS 00131M
www.billanook.vic.edu.au
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