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Trường Trung học Charles La Trobe là 
một trong những ngôi trường hàng đầu 
Melbourne về đổi mới giáo dục, mang đến 
cho các em những tiện ích hiện đại và môi 
trường học tập xuất sắc 

TRƯỜNG TRUNG HỌC 

CHARLES LA TROBE  
 
Là ngôi trường mới thành lập, nằm liền kề khuôn viên Đại học La 

Trobe tại khu vực Macleod West phía bắc Melbourne. 

 

Trường Trung học chuyên ngành Nghệ thuật và Công 

nghệ (NCAT) – Là ngôi trường dành cho lớp 10 – 13 với chuyên 

ngành về nghệ thuật, thiết kế và công nghệ. Qua liên kết với NCAT, 

Trường có thể luôn đảm bảo về chuyên môn trong việc giảng dạy 

các khóa học chuyên ngành tại các lĩnh vực này. 
 

Những nét đặc trưng của Trường Charles La Trobe: 

Chúng tôi luôn chú trọng đến “cá nhân hóa học tập” thông qua 

việc xây dựng các chương trình học phù hợp với nhu cầu, sở thích 

và khả năng của từng học sinh để giúp các em phát huy tối đa tiềm 

năng của mình. 

Cơ sở vật chất dành cho học sinh khiếm thính – Hỗ trợ cho 

các học sinh bị khiếm thính theo học tại các lớp 7 – 12. Nhu cầu học 

tập của từng em luôn được chú trọng bởi các giáo viên cho trẻ 

khiếm thính cùng với chuyên viên phiên dịch. Các em cũng được 

tạo điều kiện theo học chương trình Ngôn ngữ khiếm thính của Úc 

(AUSLAN).  

as a VCE subject. 

Trường Charles La Trobe nằm ở khu vực cộng đồng đa dạng vể 

văn hóa, nên hòa nhập cộng đồng và khuyến khích sự đa dạng 

chắc chắn sẽ mang đến giá trị cho các em khi học tại Trường. Chương trình học sinh Quốc tế – Học sinh Quốc tế luôn đóng 

vai trò quan trọng tại Trường. Nhu cầu học tập của các em luôn 

được lắng nghe và có những chương trình được thiết kế riêng biệt 

để hỗ trợ các em trong việc học cùng với các học sinh bản xứ.  

 

Ngoài khuôn viên Trường Charles La Trobe còn có khuôn viên 

tiểu học Olympic Village của Trường cùng với các chương trình 

học chất lượng tương đương dành cho học sinh từ lớp 4 trở xuống. 

Khi hoàn thành chương trình lớp 4 các em sẽ cùng chuyển sang 

học tại khuôn viên chính của Trường Charles La Trobe. 

Trường liên kết tại Trung Quốc – Ngôi trường liên kết với 

Trường Charles La Trobe vừa được thành lập tại Nanjing, Trung 

Quốc sẽ giúp học sinh có cơ hội tăng cường khả năng nói tiếng Phổ 

thông và giao lưu văn hóa.  

 

Trường Charles  La  Trobe  mang lại môi trường giáo dục xuất 

sắc cùng những mối liên kết đáng giá với các cơ sở lân cận  bao 

gồm: Chương trình chuyên sâu về Toán và Khoa học Lớp 8 & 9 

– Chương trình chuyên sâu về Toán và Khoa học được phát triển 

dành cho học sinh lớp 8 & 9. Học sinh sẽ được tiếp cận các cơ sở 

vật chất hiện đại để tăng cường kiến thức về Toán và Khoa học. 

Học sinh tham gia chương trình cũng sẽ được tiếp cận các chuyên 

viên của Quantum Victoria và Đại học La Trobe. 

Quantum Victoria – Trung tâm chuyên ngành nghiên cứu Toán 

học và Khoa học. Quantum Victoria cũng đã thu hút rất nhiều học 

sinh/sinh viên đam mê Toán học và Khoa học của toàn bang 

Victoria. Mối liên kết với Trung tâm tạo điều kiện cho các học 

sinh được tiếp cận với các nhà chuyên môn và những đổi mới 

trong lĩnh vực, theo chương trình giảng dạy của Trường. 

Đại học La Trobe – Trường cũng phát triển mối quan hệ vững 

mạnh với Đại học La Trobe. Theo đó học sinh của Trường sẽ được 

tiếp cận các tiện ích, giảng viên và sinh viên của Đại học. Trong 

tương lai học sinh Trường cũng sẽ có cơ hội học một môn Đại học 

cùng lúc với chương trình Tốt nghiệp VCE. 

Khóa Sư phạm Đại học La Trobe – Việc liên kết với khóa Sư 

phạm không chỉ mang đến những đổi mới trong phương pháp 

giảng dạy mà còn những cơ hội để học sinh có thêm giáo viên hỗ 

trợ tốt hơn trong quá trình học tập. 

Học viện Confucius (Đại học La Trobe) – Hỗ trợ Trường trong 

việc dạy học tiếng Phổ thông (Trung Quốc). 

 



TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ 
 

Chúng tôi hoàn toàn tin vào tiềm năng của các em, ở mọi độ 

tuổi, đều có thể trở thành tài năng 
 
Tầm nhìn của Trường Charles La Trobe chú trọng việc giúp các em 

khai phá tiềm năng của bản thân thông qua các giá trị cốt lõi từ sự tôn 

trọng, thừa nhận và lãnh đạo. 
 

Để hướng đến các giá trị cốt lõi, Chúng tôi cam kết những nguyên 

tắc sau:  

 

• Vai trò của Chúng tôi là hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các em 

dám tìm tòi, ước mơ và khám phá hết tiềm năng của mình – phấn 

đấu và vươn lên. 

Chúng tôi chú trọng “cá nhân hóa học tập” với các khóa học được thiết 

kế riêng cho nhu cầu từng học sinh, để những trải nghiệm của các em 

trong việc học luôn hấp dẫn, phù hợp, thử thách và vừa tầm. 

Cộng đồng trường luôn hoạt động cùng nhau hướng đến mục tiêu 

chung. 

Tình thương và sự thông cảm được nuôi dưỡng thông qua việc 

lắng nghe và chia sẻ. 

Trung thực và trách nhiệm là yếu tố cốt lõi. 

Các mối quan hệ luôn được coi trọng, chăm sóc và nuôi dưỡng. 

• 

• 

• 

• Môi trường học tập luôn khuyến khích từng cá nhân học sinh tự 

tin để phát huy hết các tiềm năng của mình. 
• 

• 

Chúng tôi hoàn toàn 
tin vào tiềm năng 
của các em, ở mọi độ 
tuổi, đều có thể trở 
thành tài năng 

 



PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
 

 
Trường được phân thành 3 khối phù hợp với các giai đoạn học tập của 

học sinh:  

Khối Tiểu học – Trước Tiểu học đến lớp 4 

(Học tại khuôn viên chính và khuôn viên Olympic Village) 

Khối Trung học – Lớp 5 - 8 

Khối Cuối cấp – Lớp 9 - 12 
 

Vui lòng tham khảo tờ thông tin đính kèm để biết thêm chi tiết 
 

Mỗi khối học đều có một nhóm các giáo viên làm việc cùng nhau 

nhằm định hướng các chương trình học theo nhu cầu của từng học 

sinh. 
 

Các khối lớp đều được trang bị những công cụ giảng dạy và công 

nghệ hiện đại tạo nên môi trường học tốt nhất cho học sinh. Các em 

cũng sẽ được tiếp cận với máy vi tính ngay từ Tiểu học và được sử 

dụng riêng Netbook từ lớp 4 đến khi Tốt nghiệp VCE.  
 

Tòa nhà mới của Trường với các khu vực rộng rãi mang lại sự linh 

hoạt tối ưu cho trải nghiệm học tập của học sinh. Các em sẽ có 

nhiều khu vực thảo luận nhóm lớn và nhỏ, thảo luận riêng, học 

nhóm và tự học. 
 

Chăm sóc học sinh – Đội ngũ chuyên viên, bao gồm chuyên 

viên chăm sóc học sinh, y tá trường và cố vấn nghề nghiệp sẽ theo 

sát quá trình phát triển của học sinh.  
 

Quản lý học sinh – Trường có các tiêu chuẩn và kỳ vọng cao về 

thái độ hành vi của học sinh và áp dụng quy trình quản lý học sinh 

trên toàn khuôn khổ trường học. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc xây dựng mối quan hệ bền vững giữa học sinh và giáo viên, 

giúp các giáo viên giảng dạy các em trong một môi trường tích cực. 
 

Học bổng – Hàng năm Trường sẽ cấp một số học bổng cho các 

học sinh lớp 7, 9 & 11 (vui lòng tham khảo website của Trường để 

biết thêm chi tiết).  
 

Báo cáo kết quả học tập – Kết quả học tập của học sinh (được 

dịch ra tiếng Việt) sẽ được gởi đến gia đình mỗi năm 3 lần. Ngoài 

ra, phụ huynh có thể đăng nhập vào website để theo dõi báo cáo 

của Trường cập nhật 3 tuần một lần. 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 
 
Trường tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoại khóa để giúp các em 

phát huy hết tiềm năng của mình.  
 

Rèn luyện khả năng lãnh đạo – Trường luôn tạo điều kiện tối 

đa cho các em tham gia vào các quyết định của Trường thông qua 

việc thiết lập quy trình lắng nghe ý kiến học sinh, qua đó phát huy 

quyền công dân cũng như niềm tự hào của các em về ngôi trường 

của mình. Trường cũng khuyến khích khả năng lãnh đạo trong 

nhiều lĩnh vực: thể thao, nghệ thuật, cộng đồng. Trường cũng có 

các vị trí lãnh đạo chính thức cho các em ở các khối lớp 4, 7, 8, 10, 

11 & 12.  
 

Hệ thống đoàn thể – Hệ thống đoàn thể theo “nhà” của Trường 

khuyến khích tinh thần và khả năng làm việc nhóm. Trường sẽ có 

4 “nhà”: Murdoch (Vàng), Rose (Đỏ), Clarke (Xanh Lá) và 

Streeton (Xanh Dương). Các cuộc thi đấu giữa các “nhà” trong các 

lĩnh vực thể thao, nghệ thuật và tranh luận sẽ được tổ chức thường 

xuyên trong năm.  
 

Thể thao – Ngoài những hội thao của Trường, học sinh còn có cơ 

hội được tham gia vào các đội nhóm thể thao như bóng đá, bóng 

bầu dục, bóng chuyền, bóng rổ thi đấu với các trường lân cận. Các 

em còn có thể thi đấu lên cấp vùng, tiểu bang đến toàn quốc nếu có 

khả năng.  
 

Khóa học âm nhạc – Học sinh Trường có thể tham gia vào các 

khóa học âm nhạc với nhiều loại nhạc cụ đa dạng cũng như học 

luyện thanh.    
 

Cắm trại – Học sinh của Trường được tạo điều kiện tham gia và 

các hoạt động cắm trại và dã ngoại tập thể nhằm tăng cường vốn 

sống và kinh nghiệm ngoài khuôn khổ trường lớp. 
 

Câu lạc bộ bài tập về nhà – Câu lạc bộ bài tập về nhà dành 

cho các khối Trung học và Cuối cấp, trong đó các em sẽ được các 

sinh viên Đại học La Trobe tham gia kèm cặp hướng dẫn. 

235 Kingsbury Drive 

Macleod West Vic 3085 
 

PO Box 5023 HWDC 

Heidelberg West, 3081 

Telephone  03 9223 1400 

Facsimile   03 9223 1499 
 

charles.la.trobe.p12@edumail.vic.gov.au 

www.charleslatrobecollege.vic.edu.au 
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