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Trường Braybrook chỉ gồm có một cơ sở duy 
nhất, nam sinh và nữ sinh học chung, từ lớp 
7 đến lớp 12, phục vụ các khu vực Sunshine, 
Braybrook và Footscray. Với số lượng khoảng 
1,300 học sinh chúng tôi có thể lựa chọn một 
chương trình giảng dạy đa dạng cho tất cả các 
cấp lớp.

Trường chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn học tập 
rất cao. Khi học sinh của chúng tôi chuyển sang 
giai đoạn VCE, chúng tôi cho rằng điều rất quan 
trọng là đảm bảo các em có thể duy trì liên lạc 
với các giáo viên của mình.  

Trường chúng tôi tự hào về việc tập trung giúp 
đỡ và hỗ trợ từng học sinh trong một môi trường 
mà các em được an toàn và quan tâm chăm sóc.  

Tại Trường Braybrook, tất cả nhân viên 
trong cộng đồng nhà trường, học sinh, 
giáo viên và phụ huynh đều cố gắng đạt 
kết quả xuất sắc trong một môi trường an 
toàn và hỗ trợ. Tính đa văn được coi trọng 
và các em học sinh đều có cơ hội phát 
triển các kỹ năng học tập và kỹ năng giao 
tiếp cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày 
và để góp phần xây dựng cộng đồng địa 
phương và toàn cầu.

CHÀO MỪNG GIA ĐÌNH ĐẾN VỚI TRƯỜNG  BRAYBROOK
  (WELCOME TO BRAYBROOK COLLEGE)

TÚ TÀI - VCECÔNG NGHỆ THỂ THAO ÂM NHẠC

Trong bối cảnh này, các nguyên tắc sau cần được áp dụng: 

• Có lòng tự trọng tích cực là điều cơ bản để học tập hiệu quả 
• Học sinh nên được khuyến khích tự định hướng, là những người 

học độc lập.
• Thành quả của học sinh cần được công nhận và khen thưởng
• Học sinh có cơ hội bình đẳng trong mọi khía cạnh học tập của các 

em
• Học sinh và giáo viên cần làm việc chặc chẽ với nhau với thái độ 

lịch sự và tôn trọng lẫn nhau
• Một môi trường hấp dẫn và an toàn là nền tảng thúc đẩy việc học 

và hành vi ứng xử phù hợp.  

‘TỰ HÀO VỀ CÁC THÀNH TÍCH’
Trường Braybrook tin rằng để các em thành công trong 
việc học, cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa phụ 
huynh, đội ngũ nhân viên của trường, cộng đồng rộng 
lớn hơn và bản thân các em phải có những đóng góp 
đáng kể và cùng nhau học hỏi.

PHƯƠNG HƯỚNG
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CÁC TRANG THIẾT BỊ
(FACILITIES)

HỌC TẬP CHO ĐỜI SỐNG 
Chương Trình Tổng Hợp của chúng tôi bao gồm một khuôn 
khổ nhằm tạo cho các em có nhiều cơ hội tập luyện kỹ năng 
lãnh đạo. Các chương trình này bao gồm Cắm trại, Học chơi 
Nhạc cụ, Chương trình Giáo dục Thể thao & Sinh hoạt  ngoài 
trời, Tranh luận, các Đội tranh đua với nhau,  Điền kinh, Bơi 
lội và Chương trình YES (các buổi huấn luyện hỗ trợ thanh 
thiếu niên).

Ngoài ra, còn bao gồm các chương trình: 
• Giúp thiết lập mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học   
 sinh để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy chính thức. 

• Cung cấp những kinh nghiệm rất có giá trị, đặc biệt cho việc  
 phát triển kỹ năng xã hội và hạnh kiểm của các em. 

• Đảm bảo học sinh có thể truy cập những trải nghiệm quý   
 giá mà không phải học sinh nào cũng có được.

Các Tiện Nghi gồm có:
• Trung Tâm Âm Nhạc  
• Trung Tâm Kịch Nghệ
• Trung Tâm Khoa Học Mỹ Thuật
• Thư Viện
• Trung Tâm Hướng Nghiệp 
• Thực Phẩm/Gia Chánh
• Trung Tâm Công Nghệ Đồ Gỗ
• Các phòng Mỹ Thuật, Gốm Sứ và Thiết Kế 
• Quầy bán thức ăn

• Phòng Tập Thể Dục lớn
• Trung Tâm Sinh Hoạt
• 5 Sân Quần Vợt  
• 2 Sân Tập Thể Thao
• Khu Vưc Thể Thao Đa Năng Tổng Hợp
• Phòng Tập Tạ 

• 3 Phòng Máy Vi Tính (iMacs)
• Phòng Mã Hóa 
• BYOD (tự mang máy vi tính) Chương trình cho tất cả các Cấp Lớp
• Bảng Tương tác trong tất cả các lớp học
• Máy Chiếu Tài Liệu trong tất cả các lớp học

• Vườn Kiểng
• Khu Vực BBQ
• Khu có giàn dây leo che nắng

Các Khu Vực

Thể Thao/ Các Hoạt Động

Công Nghệ/ICT

Trường Braybrook nằm trên một địa điểm rộng lớn, 
với các trang thiết bị thể thao tuyệt vời, các khu nhà 
và vườn tược xinh xắn. Hàng rào cao giúp đảm 
bảo sự an toàn cho học sinh và trường nằm gần 
các phương tiện giao thông công cộng tiện lợi trên 
đường Ballarat.
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CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG
Tiếng Anh hoặc EAL  (4 tiết) 
Đọc Viết Căn Bản (2- 4 tiết)
Toán (5 tiết)
Khoa Học (3 tiết)
Thể Dục (4 tiết) 
Sử Địa (4 tiết)
LOTE (Tiếng Việt) – Chọn (2 tiết) 
Âm Nhạc (2 tiết)
Mỹ Thuật/Thủ Công/Kịch Nghệ (4 tiết)

Trường Braybrook 
cung cấp chương trình 
giảng dạy toàn diện 

• Chúng tôi kết hợp Chương trình giảng dạy của tiểu bang Victoria và cung cấp các khóa học VCE, VET và VCAL để đáp ứng nhu 
cầu của tất cả học sinh.

• Học sinh sử dụng máy vi tính và Internet ở tất cả các cấp lớp.
• Có những chương trình hỗ trợ mạnh mẽ trong môn EAL (tiếng Anh như một Ngôn Ngữ Bổ Sung), Đọc Viết  và Làm Toán.
• Chương trình ngoại khóa mở rộng bao gồm Học chơi một Nhạc cụ, chương trình Thể thao & Cắm trại.
• Học sinh được tư vấn cá nhân để chuẩn bị cho đại học hoặc việc làm sau này.
• Số học sinh trong lớp thường khoảng từ 21 đến 25 từ lớp 7 đến lớp 12.

LỚP 7 và LỚP 8

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY  
(CURRICULUM STRUCTURE)

Mỹ Thuật/Thủ Công/Kịch Nghệ 
Mỗi Bán Niên học 2 môn
Lớp 7   Mỹ Thuật
Đồ Gốm Sứ
 May vá 
 Kịch Nghệ
Lớp 8 Nấu ăn
 Môn Đồ Gỗ
 Đồ Họa
 Kịch Nghệ

Để hỗ trợ các em học sinh làm quen 
với sự thay đổi từ bậc tiểu học lên bậc 
trung học, các em học sinh sẽ có một 
tiết học Peer Support mỗi tuần trong 
học kỳ 1. Đây là một cách để các em 
học sinh lớp 11 hướng dẫn các em lớp 
7 qua một số sinh hoạt để  giúp các em 
cảm thấy tự nhiên trong môi trường 
mới, làm quen với bạn bè nhiều hơn, 
xây dựng sự tự tin của các em và cải 
thiện  kỹ năng giải quyết vấn đề.  Học 
sinh lớp 7 thường học trong các phòng 
học ở dãy chính của Trường.

LỚP 9 và lỚP 10
Các môn chính của học sinh lớp 9 và Lớp 10 là:
Tiếng Anh hoặc EAL   (5 tiết) 
Toán    (5 tiết)
Khoa Học   (4 tiết)
Sử Địa    (4 tiết) 
Môn Tự Chọn (3 môn mỗi bán niên), mỗi môn là 4 tiết.

Kế toán
Khoa học cấp cao: Môn Tâm Lý 
và Sinh Vật 
Khoa học cấp cao: Môn Hóa 
Học & Vật Lý
Mỹ Thuật
Châu Á Thái Bình Dương
Giáo Dục Hướng Nghiệp 
Đồ Gốm Sứ
Sinh Hoạt Cộng Đồng
Viết Văn 
Thiết Kế và Công Nghệ (Đồ Gỗ)
Mỹ Thuật Số
Nghiên Cứu Môi Trường
Minh Họa Thời Trang 
Khoa học Pháp Y
Sức khỏe và Phát Triển Cơ Thể 
Người
Nấu Ăn
ICT (Thông Tin & Công Nghệ 
Truyền Thông)
Giới Thiệu về Lĩnh Vực Thương 
Mại
Đánh Máy và Kỹ Năng Văn 
Phòng
LOTE Việt Ngữ
Luật Học 
Văn Chương
Nghiên cứu Truyền Thông

*  Một số học sinh lớp 10 được 
học một môn VCE thay vì môn tự 
chọn.

 
Phim ảnh, Tư Duy và Triết Học
Âm Nhạc 
Diễn Kịch
Thể Dục và Sức Khỏe 
Rock & Water
Điêu Khắc
Giáo Dục Thể Thao
Dệt May
Giao Tiếp Bằng Hình Ảnh và 
Thiết Kế 
Bóng Bầu Dục

Các em được chọn những môn sau đây:
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Trường sẽ phát cho mỗi học sinh một cuốn nhật ký/sổ tay.
Điều cần thiết là các em phải luôn mang theo vào mỗi giờ học và yêu cầu các em phải ghi vào tất cả các bài tập cần 
làm và lúc nào phải làm xong.

Ngoài ra, trong sổ tay này cũng có phần hướng dẫn để giúp học sinh hoàn thành các yêu cầu của các bài làm khác.  
Ví dụ:
• Làm thế nào để lập dàn ý và viết một  bài luận.
• Làm thế nào để xây dựng một bài viết tiểu sử cá nhân. 
• Cách viết một báo cáo thực hành cho môn Khoa Học 

Có 23 môn VCE và 5 môn VET (Giáo dục Hướng nghiệp) được 
giảng dạy ở trường bao gồm các môn Toán, Khoa Học, Kinh Doanh 
và các môn về Máy Vi Tính. 
Trường chúng tôi cũng cấp Chứng Chỉ Học Tập Ứng Dụng (VCAL) 
của tiểu bang Victoria cho những em học sinh muốn thử học một 
môn lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12 tập trung vào lãnh vực dạy nghề. 

Anh Ngữ
EAL (tiếng Anh như một Ngôn Ngữ Bổ Sung) 
Anh Ngữ Cơ Bản (chỉ dành cho học sinh học 3 năm VCE)  
Kế Toán
Mỹ Thuật
Sinh Vật
Quản Trị Kinh doanh
Hóa Học 
Thiết Kế và Công Nghệ (Đồ Gỗ)  
Kịch Nghệ
Kinh Tế
Khoa học về Môi Trường 
Toán Cơ Bản
Toán tổng quát A
Toán tổng quát B
Địa Lý
Lịch Sử
Phát triển Con người và Xã Hội 
Công Nghệ Thông Tin 
Luật Học 
Văn Chương 
LOTE- Tiếng Việt
Toán Cao Cấp

LỚP 11 và LỚP 12

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY  
(CURRICULUM STRUCTURE)

• Các hướng dẫn về bài tập về nhà có trong sổ tay (diary) của học sinh.
• Bài tập về nhà cho mỗi môn được nêu rõ và các em phải dự trù thời 

gian cần thiết cho mỗi tuần.
• Các chương trình về kỹ năng học tập sẽ được hướng dẫn thêm trong 

suốt năm học.

Các môn V.C.E được học tại Trường Braybrook:

Thời gian làm bài tập về nhà nên dựa trên các nguyên tắc sau:

CHÍNH SÁCH LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ                     

  SỔ TAY/NHẬT KÝ (DIARY)                                   

5 giờ mỗi tuần
8 - 10 giờ mỗi tuần 
12 giờ mỗi tuần
20 giờ mỗi tuần

Biểu Diễn Âm nhạc (Nhóm)
Thể Dục
Vật Lý
Tâm Lý
Giao Tiếp bằng hình ảnh và Thiết Kế
Thể Thao và Giải Trí
 

Giáo Dục và Đào Tạo Huấn nghệ (VET):
Máy Móc Ô Tô
Dịch Vụ Cộng Đồng
Thiết Kế Đồ Nội Thất (Làm tủ)
Dịch vụ Nhà Hàng Khách Sạn 
Thể Thao và Giải Trí

Chứng chỉ Học Tập Ứng Dụng (VCAL) của 
Victoria
VCAL là một khóa học tập trung đào tạo nghề. 
Đây là một khóa học giúp cho học sinh có một 
khái niệm về nghề nghiệp. Khóa học này nhằm 
vào những em học sinh muốn ra trường và đi 
làm ngay hơn là tiếp tục theo học lên đại học.

Các Môn VCAL là: 
Kỹ Năng Công Nghiệp  
Toán
Phát triển Nhân Cách  
Kỹ Năng Làm Việc 
Đọc Viết căn bản 

Lớp 7 và lớp 8 -
Lớp 9 và lớp 10 -
Lớp 11  -
Lớp 12  -
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MÔN HỌC Phút cho mỗi tuần CÁC LOẠI BÀI TẬP LÀM Ở NHÀ

ANH NGỮ 60

• Chính Tả
• Đọc Sách (Mở Rộng)
• Hoàn tất những bài chưa làm xong trong lớp
• Viết Bài đánh giá sách, truyện hoặc tiểu thuyết
• Viết nháp
• Hoàn tất những bài làm được giao 
• Hoàn chỉnh/sắp xếp tập vở 

ĐỌC VIẾT CĂN BẢN 60 • Tập Đọc

EAL
(Tiếng Anh như một 
ngôn ngữ bổ sung)

60
• Viết nhật ký 
• Đọc sách, ví dụ: sách trong Thư viện
• Hoàn tất các bài làm trong lớp
• Làm các tờ bài làm được giao 

TOÁN 60

• Hàng tuần sẽ có một tờ bài tập về nhà làm cho mỗi chủ đề
• Hoàn tất các bài tập
• Dự án/Bài làm được giao  
• Các bài tập trong sách giáo khoa để mở rộng kiến thức/kỹ năng
• Ôn tập cho các bài kiểm tra của mỗi chủ đề 

KHOA HỌC 30

• Một đề án cho mỗi bán niên, ví dụ: viết văn bản điều tra hay 
nghiên cứu, làm bích chương quảng cáo, bài thuyết trình 

• Hoàn tất những bài viết báo cáo từ các thí nghiệm
• Hoàn tất các bài tập chưa làm xong trong lớp
• Ôn bài
• Đọc lại chương/chủ đề đang học hoặc đang thực hành

SỬ ĐỊA 30

• Tìm tài liệu nghiên cứu cho các sinh hoạt trong lớp
• Làm các tờ bài được giao 
• Chuẩn bị cho các bài tập được giao
• Hoàn tất các bài tập chưa làm xong trong lớp
• Ôn bài

LOTE – Tiếng Việt
(Chỉ những học sinh

được chọn) 30

• Làm những bài tập Điền-vào-chỗ-trống 
• Tập làm những đoạn văn ngắn
• Đọc-lại những tài liệu đã học trong lớp
• Đọc và học thuộc lòng những từ vựng mới
• Làm những bài tìm hiểu và nghiên cứu được giao 

THỂ DỤC  THỂ THAO 15
• Làm những bài tìm hiểu và nghiên cứu được giao
• Hoàn chỉnh/sắp xếp tập vở 
• Hoàn tất các bài tập chưa làm xong trong lớp

KỊCH NGHỆ 15
• Làm cho xong những bài trong tập vở
• Hoàn chỉnh/sắp xếp lại tập vở
• Hoàn tất các bài tập trong lớp

NẤU ĂN 15
• Giữ gìn gọn tập vở
• Bài làm được giao
• Ôn bài đã dạy trong lớp

MỸ THUẬT /THỦ 
CÔNG 15

• Giữ gìn gọn tập vở
• Bài làm được giao
• Tiếp tục làm những bài thực hành 

ÂM NHẠC 15
• Hoàn chỉnh/sắp xếp lại tập vở 
• Ôn lại phần lý thuyết
• Tập luyện nhạc cụ sáo 
• Bài làm được giao

Thời gian làm bài ở nhà hàng tuần ghi trong bản này chỉ là thời gian trung bình. Giáo viên bộ môn sẽ có những bài làm 
hàng tuần, chẳng hạn như môn Anh Văn và Toán. Giáo viên một số môn có thể cho bài về nhà thường xuyên nhưng 
không phải là hàng tuần. Bài tập về nhà làm thường được ghi chú trong sổ tay/nhật ký của trường của con em quý vị.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP Ở NHÀ CHO LỚP 7
(YEAR 7 HOME STUDIES PROGRAM)
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Văn Hóa 
Và 
Nghệ Thuật

• Chương trình chơi nhạc cụ và biểu diễn âm nhạc hòa tấu
• Nhóm các em cấp lớp lớn và các em nhỏ và một số ban nhạc/nhóm nhạc khác
• Âm nhạc / Kịch nghệ
• Tham quan các buổi diễn kịch và trình diễn âm nhạc
• Trưng bày tranh ảnh Mỹ thuật 
• Luyện tập thêm trong giờ ăn trưa

Thể Thao
và 
Giải Trí

• Thể thao Trong trường - Bơi lội, Điền kinh, Bóng rổ, Bóng lưới 
• Thể thao Liên trường - Điền kinh, Bơi lội, Cầu lông, Quần vợt, 
            Bóng bàn, Bóng lưới, Bóng mềm, Bóng rổ, Bóng bầu dục, Bóng đá, Bóng                 
 gậy, Chạy băng đồng, Bóng chuyền
• Chương trình sinh hoạt trong giờ ăn trưa
• Các nhóm trong cộng đồng có thể sử dụng phòng Tập Thể dục của trường 

Giáo dục 
Mở Rộng

• EAL – giảng dạy trực tiếp và hỗ trợ
• Integration – chương trình dành riêng cho học sinh cần hỗ trợ để hội nhập 
• Trung tâm Tài nguyên Thư viện
• Góc đọc sách – nhằm cải thiện kỹ năng đọc viết của từng cá nhân và nhóm
• Trung tâm Hỗ trợ Làm Toán
• Thi đua Môn Toán / Thi đua môn Khoa học
• Chương trình Kỹ năng Học tập
• Lớp 7 Nâng Cao
• Các Giải thưởng về thành tích và nỗ lực 
• Chương trình Du Học Sinh 
• Câu lạc bộ làm bài tập ở nhà sau giờ học

Kỹ năng Lãnh Đạo
Và
Ra Quyết Định

• Chương trình thi đua giữa các đội – gồm 4 Đội 
• Chương trình Tìm hiểu Trung tâm Thành phố cho học sinh lớp 9 
• Hội Nghị theo Mô hình Liên Hợp Quốc
• Chương trình Hỗ trợ Peer
• Tạp chí Thường niên 
• Hội đồng Đại diện Học sinh
• Nhóm Tranh luận 

Nghề Nghiệp 
Và
Kinh Nghiệm làm việc 

• Kinh nghiệm làm việc cho học sinh lớp 10
• Thăm trường RMIT cho học sinh lớp 9 
• Tư vấn Hướng nghiệp
• Tham quan các lãnh vực Ngành nghề 
• Chương trình lựa chọn khóa học - cho các em học sinh VCE và Cấp Lớp Trung 

Chăm sóc
Và
Tư Vấn

• Chương trình giúp ’Học sinh có Nguy cơ Không Theo Kịp’
• Chương trình Lớp Chủ nhiệm 
• Chương trình Hỗ trợ Peer cho học sinh lớp 7 
• Chương trình Kỹ năng Xã hội
• Chủ nhiệm Phúc lợi Học sinh
• Chủ nhiệm Cơ hội Bình đẳng
• Nhân viên liên hệ Chống Quấy Rối

Cắm Trại
Và 
Du Ngoạn

• Chương trình làm quen ngủ lại trường cho học sinh lớp 7 
• Cắm Trại Cuối Năm cho lớp 7 
• Cắm trại cho lớp 8 
• Cắm trại ở Phillip Island cho lớp 9 
• Ngày Trượt tuyết, Ngày Trượt ván trên tuyết, Ngày Lướt sóng cho học   
 sinh cùng cấp lớp 
• Chuyến đi Xuyên Tiểu bang (lớp 11) 
• Ngày học tại Trường Đại học Victoria cho lớp 11
• Ngày học tại Trường Đại học Melbourne cho lớp 12 
• Các buổi Du ngoạn Thường xuyên theo môn-học và Lớp Chủ Nhiệm 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ và CHƯƠNG TRÌNH MỠ RỘNG
(CURRICULUM SUPPORT and ENRICHMENT PROGRAMS)
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Trường chúng tôi cung cấp cho các em nhiều môn học để lựa chọn và các chương trình 
giảng dạy nhằm giúp tất cả các học sinh có thể đạt được thành công.  Giáo viên hiểu và 
tôn trọng học sinh và tránh áp đặt quyền hạn của họ đối với các mối quan hệ mang tính 
cá nhân.  Tuy nhiên giáo viên vẫn giữ được thái độ nghiêm khắc, công bằng và nhất quán 
trong việc xác định quyền hạn của mình với tư cách cá nhân trong lớp học và là một tập 
thể trong toàn trường.

Tập Chính Sách Khuyến Khích Học Tập (SEP - Student Engagement Policy) bao gồm các 
điều lệ điều hành lớp học được đặt ra để ngăn chặn các vấn đề có thể xảy ra và các cách 
để đối phó nếu cần.  Những cách thức này nhằm mục đích tạo một môi trường tích cực 
để hỗ trợ các quyền lợi học tập mà không bị gián đoạn của học sinh và cũng nhằm hỗ trợ 
các quyền lợi của giáo viên được giảng dạy trong tinh thần trật tự và hợp tác của các em.  
Chúng tôi ghi nhận rằng một số học sinh có thể cần phải được đối xử khác so với những 
học sinh khác, đặc biệt là đối với những em có trở ngại nghiêm trọng.

Cuốn tài liệu này cũng bao gồm các hình thức kỷ luật mà giáo viên có thể áp dụng tùy theo 
mức độ vi phạm của các em.  Trong khi những quy tắc này thường áp dụng cho hầu hết 
các trường học, trường chúng tôi đặc biệt lưu ý đến sự hợp tác của cha mẹ trong quá 
trình kỷ luật thông qua các cuộc gọi điện thoại, thăm viếng, phỏng vấn, thẻ hạnh kiểm và 
các bản cam kết. 

Trường cũng có chính sách CHỐNG QUẤY NHIỄU, có nêu ra trong Nhật ký của học sinh, 
trong đó có hướng dẫn về báo cáo các vi phạm và cũng có hướng dẫn về những hình thức 
kỷ luật nếu vi phạm.

Mong quý vị phụ huynh nắm rõ các quy tắc của trường, như đã nêu trong Nhật 
ký của học  và hỗ trợ nhà trường thi hành những nội quy này.  Mong quý phụ 
huynh khuyến khich các em có em có thái độ thông cảm, hợp tác và tôn trọng. 

KỶ LUẬT VÀ PHÚC LỢI HỌC SINH 
(STUDENT DISCIPLINE AND WELFARE)

CHIẾN LƯỢC CỦA TRƯỜNG NHẰM TẠO ĐIỀU 
KIỆN CHO HỌC SINH HỢP TÁC VỚI NHAU
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Trường Braybrook có một môi trường an toàn, hỗ trợ dành cho các 
em học sinh. Trường đã thiết lập các giá trị và kỳ vọng rõ ràng, dựa 
trên các nguyên tắc sau:

NỘI QUY HỌC SINH 
Trong nhật ký của học sinh có một bản nội quy chi tiết, trong đó gồm những điều cơ bản sau đây:         
• Học sinh phải tuân theo tất cả các hướng dẫn hợp lý của đội ngũ giáo viên và nhân viên của 

trường .
• Học sinh phải cư xử theo cách không gây rối loạn và an toàn.
• Học sinh phải không được hiếp đáp những người khác bằng vũ lực hoặc bằng lời nói.
• Học sinh phải tham dự tất cả các giờ học, trừ khi được phép vắng mặt.
• Học sinh phải tôn trọng tài sản của trường và các học sinh khác.
• Học sinh phải tuân theo nội quy đồng phục và các trang phục khác của trường.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH 
Mỗi học sinh cần ý thức là phải: 
• Được thông báo đầy đủ về các nội quy của trường và các hình thức kỷ luật nếu vi phạm. 
• Sử dụng thích hợp các cơ hội học tập có được. 
• Tôn trọng quyền lợi (nêu ở trên) của các học sinh khác.
• Hợp tác và tôn trọng đối với tất cả nhân viên.
• Giữ gìn tất cả các tài nguyên và các trang thiết bị của trường.
• Cho thấy hình ảnh tích cực của trường trước công chúng.

QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH
Mỗi học sinh có quyền: 
• Được giảng dạy tốt với chương trình học phù hợp
• Làm việc và chơi mà không có sự can thiệp từ những người khác.
• Cảm thấy an toàn và được bảo vệ không bị chế giễu, quấy rối và gây hại.
• Được đối xử bằng sự quan tâm, lịch sự, tôn trọng và công bằng.
• Được hướng dẫn, giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết.

NỘI QUY HỌC SINH
(STUDENT CODE OF CONDUCT)
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AN SINH CỦA HỌC SINH   (STUDENT WELLBEING)

• Chủ nhiệm cấp lớp khuyến khích việc phát triển về mặt xã hội, cá nhân và 
học tập của học sinh của cấp lớp đó. 

• Chủ nhiệm cấp lớp có trách nhiệm về phúc lợi, kỷ luật và những vấn đề 
hành chính của học sinh của từng cấp lớp.

• Tổ chức/Quản lý/Phúc lợi/Kỷ luật/Hoạt động/Chủng ngừa
• Chủ nhiệm cấp lớp sẽ cùng hợp tác với quý vị phụ huynh/giám hộ để đạt 

được hiệu quả tốt nhất cho học sinh.
• Chủ nhiệm cấp lớp làm việc với các giáo viên giảng dạy để cố vấn và hỗ 

trợ giáo viên cũng như là để củng cố các mối quan hệ tốt giữa học sinh và 
giáo viên.

• Chủ nhiệm cấp lớp làm việc với các bộ phận khác trong trường như 
Chương trình Đào tạo Học sinh Giỏi (SEEK), Chương trình Hỗ trợ các em 
Cần Giúp đỡ, Sinh hoạt Ngoại khóa và Phúc lợi học sinh. 

• Chủ nhiệm cấp lớp trông coi việc học sinh đi học chuyên cần hay không. 

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên làm việc với các em học sinh có thể có những lúc cần hỗ trợ đặc biệt. 
Chủ nhiệm cấp lớp sẽ giới thiệu các em học sinh tới gặp nhân viên phúc lợi.  Các em cũng có thể tự hẹn gặp 
nếu cần thiết.  Phụ huynh cũng có thể sử dụng dịch vụ này.
Xin vui lòng gọi điện tới chủ nhiệm cấp lớp trước, để mọi người đều ‘nắm được tình hình’. 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ THANH 
THIẾU NIÊN  
Trong trường hợp học sinh vắng mặt mà không gọi 
điện đến trường để cho nhà trường biết các em 
nghỉ, sẽ có nhân viên liên lạc với quý vị.  Một  lần 
nữa, đây là vì lợi ích trong việc học tập và sự  an 
toàn của con em quý vị.

BÁC SĨ TRONG TRƯỜNG 
Chúng tôi may mắn có được một bác sĩ phục vụ 
trong trường.  Bác sĩ làm việc tại trường mỗi Thứ 
ba.  Tất cả các cuộc hẹn được thực hiện thông 
qua Cô Hadzisavas, là chủ nhiệm an sinh của học 
sinh.

Một điều quan trọng là phải giúp học sinh có mối kết nối với bạn bè và nhà trường ngay khi các em bắt đầu lên trung 
học. Học sinh thường đến từ các trường tiểu học khác nhau, việc học tập cùng nhau và cùng chơi với nhiều bạn bè 
hơn sẽ rất vui nhưng có khi cũng hơi khó khăn.  Để hỗ trợ học sinh (và cả quý phụ huynh!) để có một bước chuyển tiếp 
thành công, chúng tôi có nhiều các chương trình hoạt động ngay từ đầu Học kỳ 1. 

Điều quan trọng là quý vị phải ủng hộ và khuyến khích con em quý vị tham gia vào tất cả các hoạt động.

VAI TRÒ CỦA CHỦ 
NHIỆM CẤP LỚP
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CHƯƠNG  TRÌNH  GIỚI THIỆU TRƯỜNG    
(INDUCTION PROGRAM)

Trường Braybrook có một chương trình rộng rãi để đảm 
bảo cho quý vị phụ huynh và học sinh đều cảm thấy thoải 
mái khi hội nhập vào cộng đồng Trường và có thể sinh 
hoạt một cách tự tin và độc lập trong thường.

Từ một môi trường chỉ có một giáo viên trong suốt cả 
năm, bây giờ các em có thể có 9, đôi khi 10 hoặc 11 
giáo viên.

Chúng tôi có một chương trình Giới Thiệu Trường rất 
toàn diện, được tiến hành trong vòng hơn 3 ngày, để 
học sinh được giới thiệu với những điều cơ bản cần biết 
trong thời gian học tập ở trường.

Bắt đầu với một Cuộc Họp Cả Trường, kế tiếp là học 
sinh chuyển sang Họp với Cấp Lớp và sau đó là các 
Cuộc Họp với Lớp Chủ Nhiệm của mình, lúc đó các em 

Quá trình chuyển tiếp lên trung học 
là một bước ngoặc quan trọng và đôi 
khi đầy khó khăn

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PEER
Là một trường trung học, chúng tôi tự hào về việc chăm sóc học sinh 
của chúng tôi.  Học sinh lớp 7 bắt đầu năm học với việc tham gia vào 
một chương trình Hỗ Trợ Lẫn Nhau.  Học sinh lớp 7 sẽ sinh hoạt theo 
từng nhóm nhỏ để phát triển các kỹ năng xã hội; gặp gỡ những bạn học 
ngoài bạn học cùng lớp thường xuyên của mình; học cách làm quen 
với bạn bè; phát triển tinh thần tự tin và quan tâm tới an sinh của người 
khác.  Các buổi họp này được lần lượt theo phiên, trong vòng một tiết 
mỗi tuần gần cả Học kỳ Một.  Các phiên họp được học sinh lớp 11 điều 
hành. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho các em gặp gỡ những học sinh 
khác lớp  của mình và các học sinh lớp lớn.

sẽ được phát thời khóa biểu và được giải thích các điều 
lệ. Các em cũng sẽ nhận được một cuốn nhật ký của 
trường, để giúp các em trong việc sắp xếp thời gian và 
học tập.

Chương trình này bắt đầu với ‘Ice Breakers’ và ‘Team 
Building’, để giúp cho học sinh thoải mái hơn trong khi 
học tập với nhau.  Sau đó các em sẽ làm việc liên tục 
qua các chương trình khác bao gồm: được phân phối 
một tủ khóa(Locker), ICT và các sinh hoạt khác.

Chương trình Giới thiệu trường này giúp học sinh lớp 
7 biết cách làm theo những yêu cầu phức tạp của việc 
học ở trung học.
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HỌC SINH LỚP 7 LÀM QUEN
(7s CONNECT)

LỚP 7 NGỦ LẠI TRƯỜNG 
Trong mấy tuần đầu của học kỳ 1, tất cả học sinh lớp 7 đều được mời tham dự 
chương trình ngủ qua đêm ở trường. Mỗi hai lớp học sinh sẽ tham gia chung với 
nhau cùng với một số giáo viên. Mục đích của chương trình này là để học sinh 
làm quen với nhau để các em cảm thấy thoải mái hơn ở trường. Một số hoạt 
động vui chơi sẽ được tổ chức trong đêm.

ĐÊM SỢ HÃI
Nhóm nhân viên Phúc lợi của trường thường tổ chức một hoạt động đặc biệt vào 
đầu học kỳ 2 cho học sinh, đó là Đêm Sợ hãi. Sinh hoạt này rất là vui.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HỆ (LINKS)
Chương trình bóng đá được tổ chức vào mỗi thứ Sáu trong sân bóng đá.

ĐẠI DIỆN HỌC SINH CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG (SRC)
Mỗi khối lớp đều có học sinh đại diện cho Hội. Học sinh làm việc trong nhiều lãnh 
vực hoạt động của trường.

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
LÃNH ĐẠO (LOLS)
Học sinh được khuyến khích tham gia vào chương trình này. Mọi khối lớp đều có 
thể tham gia.

CHƯƠNG TRINH DOXA
Đây là một chương trình kết nối/lãnh đạo xã hội được tổ chức bởi một cơ quan 
ngoài trường. Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia vào chương trình này.

CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ
Học sinh có thể tham gia vào câu lạc bộ khiêu vũ. Chương trinh do Bộ Môn Kịch 
Nghệ tổ chức. 

THỂ THAO 
Có nhiều môn thể thao ở trường mà học sinh có thể tham gia như cầu lông, bóng 
rổ, bóng bầu dục, bóng đá v.v...

THƯ VIỆN
Thư viện mở cửa trước giờ học, giờ chơi, giờ ăn trưa và sau giờ học. Nhà 
trường khuyến khích học sinh vào thư viện đọc sách, mượn sách và tham gia vào 
những hoạt động tổ chức trong thư viện.
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BÀI TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH LỚP 7 VÀ 8
(YEAR 7 & 8 HOMEWORK)

Con em quý vị phải làm bài tập ở nhà khoảng một tiếng mỗi ngày và phải đọc sách 20 phút.
Bài tập ở nhà bao gồm:
• Làm hết bài chưa làm xong trong lớp
• Làm bài tập ở nhà
• Làm hết những bài tìm hiểu và những dự án thực hành được giao 
• Đọc bài ghi chép trong lớp hoặc đọc sách
• Làm bài vẽ
• Đọc tiểu thuyết
• Ôn lại bài học trong lớp
• Hoàn tất những bài đánh giá

Xin vui lòng đọc bản “Nội quy làm việc/Chính sách học tập” ở trang 6 và “Danh sách kiểm tra chương trình học tập 
ở nhà” ở trang 7 trong quyển nhật ký học sinh trường Braybrook để xem một vài ví dụ. 
Nếu con em quý vị không có bài tập ở nhà, em nên làm việc liên quan đến việc học của em. Những công việc này 
như là đọc sách, vẽ, may thêu hay tập nấu ăn, tập chơi nhạc, tập hát, xem tin tức hay các chương trình thời sự, xem 
phim tài liệu về lịch sử, khoa học, tập phát âm hay sắp xếp lại tập vở v.v...

PHỤ HUYNH KIỂM SOÁT BÀI TẬP NHÀ CỦA CON EM
• Quý vị có xem qua nhật ký của con em chưa? Có bài tập ở nhà gì? Giáo viên có cho em đọc sách/đọc truyện gì 

không?
• Em có gạch lề tập vở của em không? Em có viết tựa đề không? Em có ghi ngày tháng không? 
• Bài viết có sạch sẽ và gọn gàng không? Có trang nào bị xé ra không? Bài của giáo viên phát cho em có dán trong 

tập không?
• Nếu là một bài tìm hiểu, không làm trong tập vở, em có làm một trang chủ đề không?
• Em đã trả lời hết tất cả những câu hỏi chưa? (Kiểm tra các câu hỏi nào phải làm)
• Các câu trả lời đã rõ ràng chưa? (Trả lời có đúng với câu hỏi không?)
• Nếu là bài Toán, em có viết ra cách giải đầy đủ không? 
• Em có viết câu trả lời bằng những câu hoàn chỉnh không? (Ngoại trừ  khi giáo viên yêu cầu em liệt kê, nếu không 

thì mọi câu trả lời đều phải là những câu hoàn chỉnh).
• Em có viết hoa những chỗ cần thiết không?
• Em có đánh vần đúng hết không? Văn phạm có sai không?
• Bài em có viết bằng bút đen, bút xanh hay viết chì không? (Không phải là màu hồng, màu tím hay màu xanh lá 

cây...vì các màu này làm cho bài của em rất khó xem và không rõ ràng).
• Còn những gì cần phải làm không? (Như nguồn tham khảo, chú thích, đồ thị, biểu đồ, hình vẽ, bản vẽ phát họa 

v.v...)
• Nếu bài làm của em là bài đánh máy trên máy vi tính, thì bài của em có phải là bài viết theo ý của em không? Hay 

là em lấy trên mạng. (Xin ghi nhớ là trường không khuyến khích chép bài của người khác).
• Theo dõi thời gian em sử dụng máy tính (Kiểm tra xem em đang học bài hay chơi game).
• Kiểm tra xem em làm được bao nhiêu bài trong một khoảng thời gian ấn định. 
• Khuyến khích em đọc sách. (Lúc nào cũng có một quyển sách /truyện để em đọc. Khuyến khích em mượn sách 

trong thư viện trường hay thư viện công cộng).
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LỜI KHUYÊN KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG
(PUBLIC TRANSPORT - ADVICE)

Tiệm bán đồ ăn cho học sinh cung cấp những món ăn dinh 
dưỡng và có nhiều loại thức ăn. Tiệm này mở cửa trong giờ 
ra chơi và giờ ăn trưa. Nếu học sinh muốn đặt đồ ăn trưa thì 
phải đặt trước giờ học hay giờ ra chơi.

Trong học kỳ 1, học sinh lớp 7 được ra khỏi lớp trước 5 phút 
trong giờ ăn trưa để các em có thể mua đồ ăn trưa trước học 
sinh khác. Với chỉ thị của Bộ Giáo Dục, tiệm không bán đồ ăn 
chiên, chỉ bán nước, nước ngọt không đường, sữa và nước 
trái cây (fruit juice). 

Giá cả của mỗi món ăn sẽ được in ra vào học kỳ 1.    

Vị trí của trường Braybrook rất là thuận tiện cho học sinh sử dụng phương tiện công cộng. Có vài chuyến xe 
buýt có thể đi tới trường. Học sinh có thể tải xuống thời gian biểu của xe buýt trên mạng và giữ trong điện 
thoại để biết được xe buýt có đến trễ hay không. Học sinh có thể lên trang 
mạng:  ptv.vic.gov.au để biết thêm chi tiết.

Học sinh phải có thẻ Miki. Thẻ Miki phải có đủ tiền xe để sử dụng. Nhà 
trường không có xe buýt tư.

Học sinh phải dự trù đủ thời gian để đi xe vì xe buýt thường hay đến trễ. 
Học sinh nên đến trường trước giờ học 20 phút để học sinh có thể chuẩn 
bị lấy sách vở, đặt đồ ăn trưa hay nói chuyện với bạn học. 

Quý vị nên đi xe cùng với con em một lần trước khi khai trường để em biết 
đường đi và em cũng có thể biết được là phải mất bao lâu mới có thể đi 
đến trường và phải xuống xe ở trạm nào.

XE BUÝT
Xe 220 – Từ City đi qua Footscray, qua đường Barkly, đường Ballarat đến 
Sunshine (Mỗi 20 phút có một chuyến).

Xe 410 – Từ Footscray qua đường Ballarat, đường 
Duke đến Sunshine (Mỗi 15 phút có một chuyến).

Xe 215 – Từ Caroline Springs đến Highpoint West, 
qua đường Ballarat (Mỗi một tiếng có một chuyến).

Xe 216 - Từ City đi qua đường South đến Sunshine 
và Caroline Springs (Mỗi 20 phút một chuyến nhưng 
không đi qua trường học. Học sinh phải đi tới trạm 
tàu lửa Sunshine để sang xe buýt 220 hay 410).

Xe 408 – Từ St Albans đến Highpoint, qua đường 
Northumberland và trạm xe lửa Sunshine (Học sinh 
phải chuyển xe buýt tại trạm tàu lửa Sunshine).

TÀU LỬA 
Ga Albion và Deer Park nằm trên tuyến Vline. Những chuyến tàu này không được thường xuyên. 
Ga Footscray, Sunshine, St Albans, Watergardens (Mỗi 20 phút một chuyến).

TIỆM BÁN ĐỒ ĂN TRONG TRƯỜNG
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For more information please contact 
Mr Sean McMahon,  Assistant Principal
Phone:  9312 2900

Braybrook College
‘Pride in Achievement’


