Trải Nghiệm của Học Sinh Tại Trường Nội Trú
Học Sinh Quốc Tế
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ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

Cơ Sở Vật Chất
Lịch sử của Toorak College được phản
ảnh qua những tòa nhà đầy uy nghi.
Khuôn viên Toorak College có diện tích
11,5 héc-ta với cơ sở vật chất vượt trội,
những khu vườn xinh đẹp và khung
cảnh hấp dẫn của Vịnh Port Phillip.
Các tòa nhà đầy nét truyền thống tương phản với
cơ sở vật chất được thiết kế phần lớn theo thực
tiễn tốt nhất trong giáo dục ngày nay. Trung Tâm
Khoa Học và Công Nghệ Swift mới của chúng tôi
cho phép học sinh hoàn toàn linh hoạt trong làm
việc cá nhân, theo nhóm nhỏ, nhóm lớp và hơn thế
nữa. Công nghệ tiên tiến được trang bị trong toàn
tòa nhà, cho phép chụp lại, ghi lại và phát sóng
bài giảng để học sinh có thể tham gia vào các môn
STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán
Học) mọi lúc, mọi nơi.
Cùng với không gian học tập, chúng tôi còn có các
cơ sở thể thao tuyệt vời bao gồm một trung tâm
thể thao dưới nước ngoài trời có hồ bơi và hồ lặn,
nhiều sân quần vợt cứng, đường chạy điền kinh
đẳng cấp thế giới và sân khúc côn cầu.
Toorak College cam kết cung cấp cho học sinh của
mình các cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, cả trong
và ngoài lớp học.
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trong việc chào đón các nữ sinh từ nhiều quốc gia
khác nhau trên khắp thế giới. Nằm trên bờ biển
Bán Đảo Mornington, cách thành phố Melbourne
chỉ một giờ đồng hồ, không có nơi nào tốt hơn cho
con gái bạn sinh sống trong khi đang lớn, học tập và
phát triển.
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Toorak College có lịch sử lâu đời và đáng tự hào
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Nằm trên bờ biển Bán Đảo Mornington nổi tiếng thế giới, khung cảnh vùng vịnh bình dị và
cơ sở vật chất tiên tiến của Toorak College mang đến một môi trường học tập lý tưởng cho
con bạn. Với hơn 145 năm lịch sử giáo dục phong phú, chúng tôi tự hào về di sản của mình,
hòa hợp với thế giới luôn thay đổi và tập trung vào việc đảm bảo một nền giáo dục đặc biệt
cho các thế hệ tương lai. Toorack College là trường học độc lập từ Giáo Dục Mầm Non đến
Lớp 12 và là trường nữ sinh từ Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12.

Đối với nhiều học sinh của chúng tôi, hành trình học
tập bắt đầu từ những năm học mầm non. Từ lớp Mầm
Non đến khi tốt nghiệp Lớp 12, các học sinh của chúng
tôi đều trải nghiệm một chương trình học tập toàn diện,
thúc đẩy sự phát triển kỹ năng và kiến thức ở tất cả
các môn học. Chương trình mới ra mắt của chúng tôi,
Project Shine, đan kết từ học sinh Mầm Non đến học
sinh Cuối Cấp, hỗ trợ việc phát triển nhận thức và xã
hội cũng như chuẩn bị cho tuơng lai của các em.
Chương trình này cho phép học sinh mơ ước lớn lao,
khám phá những đam mê của mình và khi rời khỏi
Trường thì các em sẽ có tâm thế sẵn sàng để đương đầu
với thế giới và can đảm để thay đổi thế giới.

Một phần không thể thiếu của Toorak College là cộng
đồng nội trú cư trú trong khuôn viên trường toàn thời
gian hoặc trong một thời gian ngắn dưới sự chăm sóc
của đội ngũ nhân viên tận tâm. Chương trình nội trú
của chúng tôi tập trung chủ yếu vào sự hạnh phúc và
khỏe mạnh của mỗi cá nhân, nơi học sinh có thể tận
hưởng những điều kỳ diệu của Bán Đảo Mornington
và phát triển các mối quan hệ bằng hữu trọn đời. Đây
chính là môi trường giáo dục chúng tôi luôn cố gắng
tạo ra hàng ngày để khiến cuộc hành trình thay đổi
cuộc đời này trở nên đáng nhớ đối với các học sinh của
chúng tôi.
Tại Toorack, có vô số cơ hội dành cho tất cả học sinh
giúp hỗ trợ hành trình khám phá và phát triển niềm
đam mê của các em. Trường Học của chúng tôi chắc
chắn là một môi trường năng động khi học sinh đầu tư
thời gian và tâm huyết của mình vào nhiều hoạt động
ngoại khóa và các sự kiện Trong Trường trong suốt năm
học. Chúng tôi tự hào cung cấp các cơ hội ngoại khóa
tuyệt vời về khả năng lãnh đạo, âm nhạc, thể thao, nghệ
thuật, khiêu vũ, kịch nghệ và nhiều mặt khác nữa.

Hãy tham gia cùng chúng tôi, vì chúng tôi
giúp sức cho các học sinh tiến bộ và phát
triển không ngừng.
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Chúng tôi nhắm tới việc giúp sức cho học sinh của mình
thông qua tiến trình phát triển học tập và cá nhân để
các em phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tại Toorak
College, chúng tôi nhận ra rằng phương pháp dạy và
học năng động là cốt lõi của sự thành công trong hành
trình học tập của mỗi học sinh. Chúng tôi cố gắng thử
thách và giáo dục mỗi cá nhân, phát triển tính tự lập,
ham học hỏi và sự tự tin. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi
học sinh đều khác biệt và mỗi năm đều có những thách
thức và cơ hội học tập mới. Khi học sinh theo học tại
Toorak, chúng tôi khuyến khích học sinh phát triển sự
độc đáo và sáng tạo trong tư duy của mình. Việc học tập
của các em là một hành trình có dư âm ảnh hưởng đến
các em trong suốt cuộc đời.

LỜI CHÀO MỪNG

TỪ HIỆU TRƯỞNG
Vì Toorak là trường có thành tích hàng đầu trên Bán Đảo
Mornington, chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo rằng
chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện quy trình theo dõi và báo cáo,
chuẩn bị cho học sinh chuyển cấp thành công, tăng cường
sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh và phát triển
quan hệ đối tác với ngành vượt ngoài trường lớp.
Kế Hoạch Chiến Lược “Hướng Tới 150 Năm” năm 20192023 của chúng tôi đã được soạn thảo để cung cấp hướng
dẫn rõ ràng cho nhà trường khi chúng tôi nỗ lực giúp sức
cho những thế hệ trẻ thông qua phát triển học tập và bản
thân để các em phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Chiến
lược của chúng tôi là tập trung vào tương lai, lấy học sinh
làm trung tâm và thúc đẩy phát triển qua việc củng cố các
chương trình, lề lối giảng dạy và cơ sở vật chất của chúng
tôi đồng thời phát triển các quan hệ đối tác trong ngành,
Tại Toorak College, chúng tôi đặt các học sinh của mình lên
hàng đầu trong các quyết định để đảm bảo rằng chúng tôi
điều chỉnh phù hợp với nhu cầu học tập và cá nhân của học
sinh. Sự cam kết của chúng tôi đối với những nỗ lực học
tập và thành tích ngoại khóa của học sinh là điều không thể

giúp chúng tôi mang lại trải nghiệm giáo dục tư duy hướng
về phía trước cho các thế hệ học sinh tiếp theo của Toorak
College.
Chúng tôi mong muốn được làm việc với các học sinh, phụ
huynh và cộng đồng để hướng Toorak College đến năm thứ

lay chuyển trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho bước đường

150.

tương lai của các em.

Bà Kristy Kendall
Hiệu Trưởng

Cách Tiếp Cận Kết Hợp Độc Đáo của
Toorak College
Học sinh của Toorak College học các lớp
chính khóa từ ngày đầu tiên và các em luôn
nhận được sự hỗ trợ tại trường từ Trung
Tâm Hỗ Trợ Tiếng Anh cho đến khi tốt
nghiệp.
Mô hình học tập kết hợp độc đáo này giúp
tăng tốc việc học tập và phát triển cá nhân
của các em.

TOORAK COLLEGE

CÁC LỚP TIẾNG ANH

CÁC LỚP CHÍNH KHÓA

CÁC TRƯỜNG KHÁC

CÁC LỚP TIẾNG ANH

CÁC LỚP CHÍNH KHÓA
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Lợi Thế Trường Học Toàn Nữ Sinh
Tại Toorak, chúng tôi là những người ủng hộ việc giáo dục của nữ sinh, nhưng chúng tôi
hiểu rằng thế giới không thiên vị cho chỉ một giới tính. Chúng tôi không tìm cách tạo lập
lại thế giới, chúng tôi tìm cách thách thức thế giới, bằng cách cung cấp cho học sinh một
môi trường học tập cho phép các em tập trung vào việc đạt được thành tích tốt nhất của
bản thân đồng thời khám phá niềm đam mê của mình.

Các nữ sinh trong các trường đơn
giới tính học tập tốt hơn so với
các nữ sinh trong hệ thống trường
có cả nam lẫn nữ, sau khi giữ đều
các số liệu đo lường về việc tuyển
sinh, yếu tố nguồn gốc, đồng bạn và
trường học..

Các nữ sinh muốn đạt
được thành tích cao hơn
trong các trường học
đơn giới tính
Học sinh nữ ở các trường nữ sinh
có “nguyện vọng cao hơn”, “động
lực lớn hơn” và “dám thử thách để
đạt được thành tích cao hơn các
bạn nữ đồng trang lứa của mình”
tại các trường học công lập và độc
lập có cả nam lẫn nữ.

Các nữ sinh có lòng tự
trọng cao hơn trong các
trường đơn giới tính
Một môi trường toàn nữ sinh có thể
khuyến khích thảo luận, đối thoại
và tự khám phá khi được thiết kế và
chủ tâm xây dựng bởi các chuyên
gia trong giáo dục nữ sinh và tập
trung vào các mốc phát triển.

Các nữ sinh thích các
môn STEM hơn trong
các trường đơn giới tính

Các nữ sinh đảm nhận
vai trò lãnh đạo có nhiều
sự tự tin hơn

Các nữ sinh trong các
trường đơn giới tính
đều được lắng nghe

Đối với các nữ sinh, môi trường
đơn giới tính mang lại thái độ thích
thú hơn đối với các môn học liên
quan đến toán học và khoa học so
với ở môi trường có cả nam lẫn nữ.

Một môi trường toàn nữ sinh cho
phép các học sinh nữ có nhiều cơ
hội hơn trong vai trò lãnh đạo.
Những học sinh trước đây từng
giữ hoặc hiện đang giữ vai trò lãnh
đạo có hiệu quả xã hội ở mức cao
hơn đáng kể so với những học sinh
không có kinh nghiệm về vai trò
lãnh đạo.

Các lớp học đơn giới tính cung cấp
một môi trường học tập nơi tiếng
nói của nữ giới không bị coi nhẹ.
Các đức tính cá nhân của giáo viên,
nhất là sự khuyến khích, tận tâm
và sẵn sàng của họ giúp thúc đẩy
những học sinh nữ từ các trường
đơn giới tính này trở nên xuất sắc.
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Các trường nữ sinh hoạt
động tốt hơn

Kết Quả
X UẤT S Ắ C
Các học sinh của Toorak College nằm trong số những học sinh giỏi nhất ở Úc. Toorak College
liên tục có tên trong danh sách 20 trường nữ sinh hàng đầu ở Victoria và có kết quả VCE (Chứng
Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Victoria) xuất sắc. Những kết quả xuất sắc này cho phép các học sinh
nữ của trường Toorak tiếp tục con đường Đại Học như các em mơ ước.
% học sinh

Trong ba năm qua, Toorak College được xếp hạng trong
50 trường hàng đầu ở Victoria với những kết quả ấn tượng
mà toàn trường đã đạt được.
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Đường Hướng Học Tập
X UẤT S Ắ C
Các học sinh tốt nghiệp từ Toorak College
thường rất thành công.
Sau khi học tại Toorak College, tất cả Học Sinh Quốc Tế
của chúng tôi đều chọn các trường đại học hàng đầu ở
Úc. Đại Học Melbourne, Đại Học Monash hoặc Đại Học
Sydney là những lựa chọn ưu tiên của Học Sinh Quốc
Tế tốt nghiệp từ trường Toorak với 100% nữ sinh tốt
nghiệp đều vào trường đại học mà các em mong muốn.
Các học Sinh Quốc Tế của Toorak College sẽ tiếp tục
học các ngành Khoa Học và Kỹ Thuật, Kiến Trúc, Y và
Giáo Dục.

Toorak College có quan hệ đối tác uy tín với Đại
Học Melbourne và Hiệp Hội Đối Tác Quốc Tế
Trường Học Melbourne. Hàng năm, Đại Học
Melbourne tổ chức một loạt các hoạt động được
thiết kế phù hợp với những học sinh quốc tế đang
học Lớp 11 để truyền cảm hứng cho các em về
việc học tập trong tương lai. Sự hợp tác này cũng
mang đến Chương Trình Học Giả Trẻ Kwong Lee
Dow cho các nữ sinh của Toorak College. Hàng
năm, tất cả học sinh quốc tế Lớp 11 đều nộp đơn
và Đại Học Melbourne sẽ chọn học sinh xuất sắc
nhất không chỉ dựa trên thành tích học tập của các
em mà còn dựa trên sự tham gia của các em vào
các hoạt động ngoại khóa của trường và tham gia
vào vai trò lãnh đạo ở trường và trong cộng đồng.

Khả Năng Việc Làm

Nghiên cứu cho thấy học sinh Quốc Tế học tập tại một
cơ sở giáo dục của Úc sẽ có cơ hội tìm được một công
việc đúng ngành đã chọn cao hơn. Theo Diễn Đàn của
Giám Đốc Giáo Dục Quốc Tế Úc, 79% học sinh Quốc Tế
học tập tại Úc đã có một công việc toàn thời gian trong
vòng ba năm sau khi tốt nghiệp và thêm 6% nữ sinh
tiếp tục học cao hơn. Nghiên cứu cho thấy 93% học
sinh Quốc Tế của trường Toorak tiếp tục học lên Đại
Học và 50% học sinh Quốc Tế Toorak bước vào các vai
trò Lãnh Đạo hoặc quản lý trong vòng sáu tháng hoặc ít
hơn sau khi học xong.

Toorak College là trường duy nhất đảm bảo những chỗ
độc nhất trong Chương Trình Quân Sự của Dịch Vụ
Cơ Sở Hạ Tầng Downer như một phần của mối quan
hệ hợp tác nhằm giúp sức cho nữ sinh trẻ phát triển
con đường học tập về các môn STEM (Khoa Học, Công
Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học). Sự hợp tác này mang
đến cho học sinh tốt nghiệp của trường Toorak hai vị
trí trong Chương Trình Quân Sự Downer cho những
học sinh theo đuổi bằng đại học trong lĩnh vực STEM.
Downer chỉ là một trong nhiều con đường học tập
ưu tú sẽ có sẵn cho học sinh của chúng tôi sau khi tốt
nghiệp.

Trường Nội Trú Toorak College

Cơ Hội Việc Làm của Học Sinh
Quốc Tế Sau Khi Tốt Nghiệp

Toorak College tạo điều kiện cho học sinh có trải
nghiệm giáo dục vượt trội, thúc đẩy con đường của
học sinh vượt ra ngoài hành trình học tập. Với tư
cách là trường học thành tích hàng đầu trên Bán Đảo
Mornington, các học sinh của chúng tôi được tiếp xúc
với các mối quan hệ đối tác trong ngành và các chương
trình dự bị đại học đẳng cấp thế giới để trang bị cho
các em công cụ, kiến thức và kỹ năng để áp dụng trong
tương lai.

TỔNG QUAN

Chương Trình Giảng Dạy
Lớp
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Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh
Viết Sáng Tạo (Tự chọn)
Báo Chí (Tự chọn)

Toán Học

Toán Học

Toán Phổ Thông
Toán Cao Cấp

Toán Đại Cương
Toán Phổ Thông
Toán Cao Cấp

Khoa Học

Khoa Học

Khoa Học

Khoa Học
Khoa Học Hôm Nay, Công Việc Mai Sau
(Tự chọn)
Tâm Lý Học (Tự chọn)

Giáo Dục Sức
Khỏe và Thể
Dục

Giáo Dục Sức Khỏe và Thể Dục

Giáo Dục Sức Khỏe và Thể Dục

Giáo Dục Sức Khỏe và Thể Dục
Tăng Cường Tập Thể Dục và Thể Thao
Biểu Diễn (Tự chọn)
Giáo Dục Ngoài Trời (Tự chọn)

Ngôn Ngữ

Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật

Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật

Tiếng Trung Như Ngôn Ngữ Thứ Nhất
Tiếng Trung (2021)
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật

Nhân Văn

Nhân Văn

Nhân Văn

Nhân Văn
Giới Tính và Sức Mạnh (Tự chọn)
Công Dân và Pháp Luật (Tự chọn)

Thương Mại

Xem Học Tập Linh Hoạt

Technologies

Xem Học Tập Linh Hoạt

Học Tập Linh
Hoạt

Môn học đa ngành kết hợp Công Nghệ, Thương Mại và Tiếp Thị, Xã Hội và Văn Hóa, Tính Bền Vững và Thiết kế

Nghệ Thuật Thị
Giác

Biểu Diễn
Nghệ Thuật

Âm Nhạc

Thương Mại (Tự chọn)
Công Nghệ Thực Phẩm (Tự chọn)
Thiết Kế Sản Phẩm và Công Nghệ
(Tự chọn)
Máy Tính/Công Nghệ Số
(Tự chọn)

Nghệ Thuật Thị Giác

Nghệ Thuật Thị Giác (Tự chọn - cả năm)
Nghệ Thuật Thị Giác: Nghệ Thuật và Thiết Kế
(Tự chọn - một học kỳ)
Nghệ Thuật Thị Giác: Phương Tiện Hỗn Hợp
(Tự chọn - một học kỳ)

Nghệ Thuật (Tự chọn)
Nhiếp Ảnh (Tự chọn)
Thiết Kế Truyền Thông Hình Ảnh
(Tự chọn)
Truyền Thông (Tự chọn)

Kịch/Khiêu Vũ

Nghệ Thuật Biểu Diễn (Tự chọn - cả năm)
Nghệ Thuật Biểu Diễn: Phong Cách Nhảy và
Vũ Đạo (Tự chọn - một học kỳ)
Nghệ Thuật Biểu Diễn: Kịch (Tự chọn - một học
kỳ)

Kịch (Tự chọn)
Khiêu Vũ (Tự chọn)
Sản Xuất Nhạc Kịch (Tự chọn

Âm Nhạc

Âm nhạc (Tự chọn - cả năm)
Âm nhạc: Biểu Diễn và Sáng Tác
(Tự chọn - một học kỳ)
Âm nhạc: Công Nghệ và Sản Xuất Âm Thanh
(Tự chọn - một học kỳ)

Trình Diễn Âm Nhạc (Tự chọn)
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(Học Phần 1 & 2)
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(Học Phần 3 & 4)

Tiếng Anh
Tiếng Anh Tăng Cường

Tiếng Anh
Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Thứ Hai
Văn Học

Tiếng Anh
Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Thứ Hai
Văn Học

Toán Đại Cương
Toán Phổ Thông
Toán Cao Cấp

Toán Đại Cương
Phương Pháp Toán Học
Toán Chuyên Môn

Toán Nâng Cao
Phương Pháp Toán Học
Toán Chuyên Môn

Khoa Học: Học Kỳ 1
Khoa Học: Học Kỳ 2 (Tự chọn)

PVật Lý
Hóa Học
Sinh Học
Tâm Lý Học

Vật Lý
Hóa Học
Sinh Học
Tâm Lý Học

Giáo Dục Sức Khỏe và Thể Dục
– một học kỳ
Thể Dục và Giải Trí
Giáo Dục Ngoài Trời (Tự chọn)

Sức Khỏe và Sự Phát Triển của Con Người
Thể Dục

Sức Khỏe và Sự Phát Triển của Con Người
Thể Dục

Tiếng Trung Như Ngôn Ngữ Thứ Nhất
Tiếng Trung (2022)
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật

Tiếng Trung Như Ngôn Ngữ Thứ Nhất
Tiếng Trung (2023)
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật

Tiếng Trung Như Ngôn Ngữ Thứ Nhất
Tiếng Trung (2024)
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật

Lịch Sử - một học kỳ
Lịch Sử (Tự chọn)
Xã Hội Học (Tự chọn)
Pháp Luật và Chính Trị (Tự chọn)

Lịch Sử
Xã Hội Học
Chính Trị Úc và Toàn Cầu

Lịch Sử
Xã Hội Học
Chính Trị Thế Giới

Công Nghệ Thực Phẩm (Tự chọn)
Thiết Kế Sản Phẩm và Công Nghệ
(Tự chọn)

Luật Học
Quản Lý Kinh Doanh
Kế Toán
Nghiên Cứu Thực Phẩm
Thiết Kế Sản Phẩm và Công Nghệ
Tin Học

Luật Học
Quản Lý Kinh Doanh
Kế Toán
Nghiên Cứu Thực Phẩm
Thiết Kế Sản Phẩm và Công Nghệ
Tin Học Ứng Dụng (sẽ được dạy vào năm 2021)

Không Áp Dụng

Không Áp Dụng

Không Áp Dụng

Nghệ Thuật (Tự chọn)
Nhiếp Ảnh (Tự chọn)
Thiết Kế Truyền Thông Hình Ảnh
(Tự chọn)
Truyền Thông (Tự chọn)

Nghệ thuật
Nghệ Thuật Studio
Thiết Kế Truyền Thông Hình Ảnh
Truyền Thông

Nghệ thuật
Nghệ Thuật Studio
Thiết Kế Truyền Thông Hình Ảnh
Truyền Thông

Kịch (Tự chọn)

Kịch
Khiêu Vũ

Kịch
Khiêu Vũ

Âm Nhạc (Tự chọn)

Trình Diễn Âm Nhạc

Trình Diễn Âm Nhạc

Trường Nội Trú Toorak College
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STEM

Toorak College đi tiên phong trong ngành
giáo dục qua việc thúc đẩy đào tạo nữ giới
trong lĩnh vực STEM, quảng bá giá trị của các
môn khoa học và công nghệ và những đường
hướng học tập xa hơn. Khi các nhà lãnh đạo
tương lai của chúng ta lớn lên trong thời đại
đổi mới kỹ thuật số, học sinh cần thiết phải
học các kỹ năng trong lĩnh vực STEM để sau
này có thể tồn tại trong lực lượng lao động.

Tương lai của chúng ta sẽ cần người lao động làm các công
việc liên quan đến STEM để đáp ứng được phong trào kỹ
thuật số mạnh mẽ. STEM là Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ
Thuật và Toán Học, nhưng thuật ngữ này không đề cập cụ
thể đến các môn học này. STEM cũng bao gồm các kỹ năng
mà học sinh cần phát triển như tư duy phản biện, giải quyết
vấn đề, giao tiếp và sáng tạo. Nghiên cứu chỉ ra rằng một
nửa số công việc cho thế hệ tiếp theo của chúng ta thậm chí
còn chưa được phát minh ra và tương lai phụ thuộc vào tốc
độ phát triển của công nghệ, và điều này còn phụ thuộc vào
số lượng người muốn làm việc trong các lĩnh vực STEM.
Do đó, Toorak College đang tăng cường cho học sinh tiếp
xúc với các môn học STEM và thu hút thêm học sinh nữ
vào những ngành chưa phổ biến này.

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NGÀNH
STEM TẠI ÚC:

16%

32%

Giáo Dục & Đào
Tạo Nghề

2,3 triệu
Nữ giới

Có bằng đại học

Toorak College đã thành lập
Trung Tâm Khoa Học & Công
Nghệ Swift, cho phép học sinh
học tập linh hoạt, minh bạch và
hợp tác trong một không gian
học tập thuận lợi. Học sinh tại
cả bậc Trung Học Cơ Sở và Phổ
Thông đều có các cơ hội phát
triển học tập đáng kể khi các em
sử dụng cơ sở vật chất tiên tiến
này để giúp nuôi dưỡng thế hệ
các nhà khoa học, nhà toán học,
lập trình viên và kỹ sư tiếp theo.

trong thập niên tiếp theo

68% 75%

% học viên tốt nghiệp ngành
STEM có khung thu nhập
hàng đầu (từ $104 nghìn trở lên)

việc làm trong
các ngành phát
triển nhanh nhất
cần tới kỹ năng
trong ngành

Được tuyển dụng
trong lãnh vực tư nhân

77%

32% 12%

NAM GIỚI

NỮ GIỚI

Sáu ngành hàng đầu (65% học viên tốt nghiệp ngành STEM)

25%

10%

10%

M
I

CHƯƠNG TRÌNH

I

Ớ

Ổ

10%

6%

5%

Chuyên Môn, Khoa Học & Kỹ Thuật
Chế Tạo
Hành Chính Công & An Toàn
Giáo Dục & Đào Tạo
Chăm Sóc Sức Khỏe & Hỗ Trợ Xã Hội
Tài Chính & Bảo Hiểm

Nam giới

84%

STEM
Từ 45 tuổi trở lên

49%

Việc dịch chuyển 1%
dân số vào các vai trò STEM
sẽ tăng thêm $57,4 tỷ

$57.4b

CHO GDP
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Chương Trình CS in
Schools
Toorak College tự hào là đối tác
giáo dục chính của chương trình
CS in Schools; một sáng kiến từ
thiện của Đại Học RMIT tập trung
vào việc giúp các giáo viên trung
học nâng cao sự tự tin và phát triển
năng lực của họ trong hoạt động
giảng dạy lập trình. CS in School
đưa các chuyên gia tin học tình
nguyện vào lớp học cùng với các
giáo viên của trường để giúp học
sinh học được kiến thức lập trình
thực tế.

Toorak tự hào cung cấp một cơ
sở vật chất sáng tạo được gọi là
DIGI Zone. Không gian học tập
này bao gồm tất cả các công nghệ
mới nhất từ Thực Tế Ảo đến robot.
Học sinh được học cách lập trình
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,
chế tạo robot và tạo ra các vật thể
3D. Chúng tôi tạo điều kiện cho sự
phát triển học tập theo cách thực
tế nhất, ở đó học sinh của chúng
tôi có thể cảm thấy mình được
trang bị các kỹ năng để gia nhập và
thay đổi thời đại kỹ thuật số.

Trường Nội Trú Toorak College

DIGI Zone

Hỗ Trợ Chuyên Môn
CHO HỌC SINH QUỐC TẾ

1

2

Trung Tâm Hỗ Trợ Tiếng Anh tại trường của chúng
tôi phục vụ tất cả Học Sinh Quốc Tế và có tỷ lệ giáo
viên-học sinh là 1:5. Các nhân viên giảng dạy tận tâm
của chúng tôi đảm bảo mỗi học sinh đều được hỗ trợ
và hướng dẫn về quá trình tiếp thu tiếng Anh và giúp
tăng tốc việc học tập của các em.

Tại Toorak College, chúng tôi hiểu những thách thức
mà học sinh quốc tế có thể gặp phải. Ban Hỗ Trợ Học
Sinh chuyên môn là một phần trong Chương Trình
Sức Khỏe Thể Chất và Tinh Thần của chúng tôi dành
cho các học sinh nội trú quốc tế. Ban Hỗ Trợ Học
Sinh sẽ nói tiếng mẹ đẻ của con gái bạn để việc giao
tiếp được dễ dàng.

3

4

Mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng một buổi phụ đạo,
trong đó các học sinh sẽ gặp các bạn cùng lớp và giáo
viên của mình. Đây là thời gian đặt ra các ưu tiên
trong ngày và đảm bảo mỗi học sinh bắt đầu với tư
duy tích cực và có mục đích cần đạt được, giúp phát
triển sự tự tin và thỏa mãn của bản thân các em.

Bên cạnh Joan Ansett Hall là Trung Tâm Sức Khỏe Thể
Chất và Tinh Thần của Toorak College. Các y tá được
đào tạo của chúng tôi sẽ chăm lo cho mọi nhu cầu y tế
mà học sinh có và các bác sĩ và bệnh viện có chất lượng
chỉ cách trường chúng tôi vài phút nếu cần.

5

6

Chương trình giảng dạy của chúng tôi cung cấp cho
học sinh những hiểu sâu sắc về các chủ đề xoay quanh
vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, đảm bảo học
sinh của chúng tôi được trang bị các chiến lược và
được cho biết về những rủi ro và trách nhiệm, do giáo
viên có trình độ trong lĩnh vực chuyên môn này giảng
dạy.

Các nhân viên tại Joan Ansett Hall rất nhiệt tình, chu
đáo và cam kết cung cấp một môi trường an toàn và
chăm sóc cho con gái bạn. Chúng tôi hiểu rõ từng học
sinh và xây dựng mối quan hệ tôn trọng và cởi mở
với mỗi em gái và cha mẹ của các em. Bên cạnh Joan
Ansett Hall là Trung Tâm Sức Khỏe Thể Chất và Tinh
Thần của Toorak College.

Trung Tâm Hỗ Trợ Tiếng Anh

Buổi phụ đạo

Hạnh Phúc và Khỏe Mạnh

Ban Hỗ Trợ Học Sinh

Dịch Vụ Sức Khỏe

Nhân Viên Nội Trú
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TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Trung Tâm Hỗ Trợ
Tiếng Anh
Toorak College từ lâu đã là đơn vị đi đầu trong giáo dục

Toorak hiểu rõ nhu cầu của học sinh Quốc Tế và cách các

quốc tế tại Úc. Toorak College là một trong những trường

em tiếp thu ngôn ngữ cũng như nhu cầu của mỗi học sinh

đầu tiên trong cả nước thiết lập Trung Tâm Hỗ Trợ Tiếng

trong việc tạo ra sự tự tin khi nói, học và sống trong môi

Anh và hiện là trường nữ sinh duy nhất ở Victoria cung cấp

trường sử dụng tiếng Anh. Chương Trình Tiếp Thu Ngôn

hỗ trợ ngôn ngữ trong khuôn viên trường. Toorak đã có

Ngữ chỉ là một cách mà Toorak College tạo nên sự khác biệt

nhiều thập kỷ làm việc chuyên môn về Tiếp Thu Tiếng Anh

so với tất cả các trường khác với sự hỗ trợ không đâu sánh

cho học sinh tại trường và tạo ra một mô hình cách mạng về

kịp dành cho học sinh quốc tế.

tiếp thu ngôn ngữ tăng cường cho tất cả học sinh quốc tế.
Toorak College hỗ trợ học sinh trong quá trình tiếp thu
ngôn ngữ của các em bằng cách làm việc với từng học sinh
trước các lớp chính khóa và trang bị trước cho các em từ
vựng, định nghĩa và kiến thức cần thiết để tham gia lớp
học. Học sinh sau đó có thể dễ dàng theo kịp các hoạt động
chính khóa của giáo viên và lớp học, giúp các em tự tin hơn
khi tham gia lớp học và đẩy nhanh quá trình học tập và tiếp
thu ngôn ngữ của các em.

Cách Tiếp Cận Kết Hợp Độc Đáo của Toorak College
TOORAK COLLEGE

Mô hình học tập kết hợp
độc đáo này giúp tăng tốc
việc học tập và phát triển
cá nhân của các em.

CÁC LỚP TIẾNG ANH

CÁC LỚP CHÍNH KHÓA

CÁC TRƯỜNG KHÁC

Trường Nội Trú Toorak College

Học sinh của Toorak
College học các lớp chính
khóa từ ngày đầu tiên và
các em luôn nhận được sự
hỗ trợ tại trường từ Trung
Tâm Hỗ Trợ Tiếng Anh
cho đến khi tốt nghiệp.

CUỘC SỐNG

tại Nhà Nội Trú

Joan Ansett Hall, Nhà Nội Trú tại Toorak College là một ngôi
nhà hiện đại và mới được tân trang, nơi con gái bạn hẳn sẽ
rất thích sống tại đó. Đây là một nơi ấm áp và thú vị, và sẽ trở
thành ngôi nhà thứ hai của em. Một số thông tin ngắn về Joan
Ansett Hall:

Học sinh
lớp 11 và lớp 12 có
một khu vực chuyên
dụng và có
phòng riêng

Tất cả các bữa ăn
đều được những đầu
bếp có trình độ
nấu tại trường từ
các nguyên liệu tươi
ngon
của địa phương

Học sinh
lớp 7 đến lớp 10
sẽ chung phòng
với một học sinh
khác

Học sinh có thể
chọn bạn cùng
phòng
của mình.

Toorak College
không sử dụng
các bữa ăn đông
lạnh
hoặc được nấu sẵn

Thời gian dành riêng
để làm bài tập về nhà và
học mỗi ngày
dưới sự giám sát
của nhân viên

Có một
Phòng Sinh Hoạt
Chung
mà học sinh có thể
dùng
để chuẩn bị
đồ ăn nhẹ

Có phục vụ
tất cả các yêu cầu
về chế độ ăn uống
đặc biệt

Nhà Nội Trú
nằm trong
khuôn viên trường và
chỉ cần đi bộ một
đoạn ngắn
để đến tất cả các cơ
sở vật chất

Các học sinh đến từ
Thái Lan, Việt Nam,
Hồng Kông và Trung
Quốc

Nhân viên điều
dưỡng có mặt tại trường
năm ngày mỗi tuần
và các bác sĩ luôn túc
trực điện thoại
24/7

Học sinh sẽ được
kết nối với
Nhóm Trưởng Nhà Nội Trú
để các em có thể
hỏi han
và làm quen
với ai đó
trước khi đến ở.

Con gái bạn sẽ học được nhiều kỹ năng sống và trở nên vô cùng độc lập, tự tin, kỷ
luật và có trách nhiệm. Học sinh sẽ có đồng cảm hơn với những người và các nền
văn hóa khác vì em đã sống trong một tập thể với các em gái đến từ nhiều quốc gia
và nguồn gốc khác nhau. Con gái của bạn sẽ xây dựng được nề nếp và thói quen
hàng ngày cho cuộc sống sau khi rời khỏi Toorak College và tạo cho mình lợi thế
hơn những em gái không có những kỹ năng này.
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Một ngày C Ủ A H Ọ C S I N H N Ộ I T R Ú
Lớp 7-9

Lớp 10-12

7:30 sáng

Thức Dậy
Chuẩn bị đi học
Ăn sáng

7:30 sáng

Thức Dậy
Chuẩn bị đi học
Ăn sáng

8:30 sáng

Tới Trường

8:30 sáng

Tới Trường

8:40 sáng

Bắt Đầu Lớp Học

8:40 sáng

Bắt Đầu Lớp Học

15:30

Kết Thúc Lớp Học

15:30

Kết Thúc Lớp Học

16:00

Thời Gian Hoạt Động (Giờ không có thiết bị điện tử)

16:00

Làm Bài Tập Về Nhà Không Có Giám Sát

17:00

Làm Bài Tập Về Nhà Dưới Sự Giám Sát

18:00

Ăn Tối

18:00

Ăn Tối

19:00

Làm Bài Tập Về Nhà Dưới Sự Giám Sát

19:00

Nhóm Nâng Cao Tiếng Anh / Bài Tập Về Nhà

22:00

Giao Lại Thiết Bị Điện Tử

19:30

Thời gian rảnh

22:30

Tắt Đèn

21:00

Giao Lại Thiết Bị Điện Tử

21:30

Tắt Đèn

Thứ bảy hàng tuần sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt dành
cho tất cả các học sinh nội trú. Buổi sinh hoạt này dựa
trên 3 nguyên tắc; Trải nghiệm tại địa phương, Trải
Nghiệm tại Úc hoặc Kết Nối Văn Hóa. Chúng tôi tiến
hành các hoạt động như tham quan chợ thủ công &
nông sản địa phương, các chuyến đi trong Thành Phố,
nhà hát, sở thú, các buổi tiếp xúc động vật tại Úc, đi bộ
đường dài và các chuyến đi đến các trung tâm văn hóa
quanh Melbourne như Springvale và Box Hill. Dự kiến
mỗi học sinh từ Lớp 7 đến lớp 9 sẽ tham gia hàng tuần
để các em có thể trải nghiệm được cuộc sống ở Úc. Học
sinh ở các khối lớp khác đều được hoan nghênh.

Mỗi học kỳ tất cả học sinh nội trú đều tham gia vào một
dự án phục vụ cộng đồng. Năm 2019, chúng tôi đã xây
dựng dự án “Mũ Cho Bệnh Nhân Ung Thư”. Mỗi học
sinh nội trú đã làm một chiếc mũ cho phụ nữ và trẻ em
bị rụng tóc trong quá trình điều trị ung thư cũng như
may đồ chơi cho trẻ em mắc bệnh. Những sản phẩm
này sau đó được tặng cho bệnh viện địa phương, các
món quà đều rất được đón nhận.

Trường Nội Trú Toorak College

Sinh hoạt cuối tuần

Hoạt Động Ngoại
Khóa
Thể thao
Học sinh của chúng tôi được tiếp cận với tất cả các cơ hội
thể thao đẳng cấp thế giới. Chúng tôi hiểu được tầm quan
trọng của thể thao đối với sức khỏe thể chất và tinh thần
chung của học sinh và các em được khuyến khích tham gia
bao nhiêu môn thể thao tùy thích. Là một phần của chương
trình thể thao ưu tú của chúng tôi, Toorak College thi đấu
trong Cuộc Thi Giữa Các Trường thuộc Hiệp Hội Thể Thao
Nữ tại Victoria (GSV), bao gồm 24 trường nữ sinh độc lập
trên khắp Melbourne ở 23 môn thể thao khác nhau.

Nghệ Thuật Biểu Diễn
Thông qua một môi trường khuyến khích và an toàn, các
học sinh tham gia với trí tưởng tượng của mình và được
khuyến khích thể hiện bản thân thông qua trình diễn. Toorak
cung cấp một chương trình khiêu vũ đặc biệt trong đó các
học sinh tự biên đạo và tạo ra các điệu nhảy đồng thời rèn
giũa năng lực kỹ thuật của mình. Môn kịch mang đến cơ hội
biểu diễn các tác phẩm và tạo ra các tác phẩm nhóm hoặc cá
nhân.

Thể Dục Nhịp Điệu

Gôn

Bóng Mềm

Bóng Đá Úc

Khúc Côn Cầu

Lướt Sóng Cứu Hộ

Điền Kinh

Cricket Trong Nhà Bơi Lội

Cầu Lông

Bóng Lưới

Quần Vợt

Bóng Rổ

Chèo Thuyền

Ba Môn Phối Hợp

Chạy Băng Đồng

Đua Thuyền Buồm Bóng Chuyền

Lặn

Thể Thao Mùa
Đông

Cưỡi Ngựa

Bóng Đá

Bóng Nước

Học Viện Nghệ Thuật Biểu DiễnToorak (TAPA)
Học Viện Nghệ Thuật Biểu Diễn Toorak là một sáng kiến
mới được ra mắt giúp tăng cường sự phát triển của học
sinh và mở rộng tất cả các lĩnh vực Nghệ Thuật Biểu Diễn.
TAPA hoan nghênh mọi học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 12 sau
khi tan học và tập trung vào Khiêu Vũ, Nhạc Kịch và Kịch.
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Nghệ Thuật Thị Giác

Trung tâm Âm Nhạc tự hào với những cơ sở vật chất
tuyệt vời nơi học sinh có thể học, diễn tập và trình diễn
trong các không gian học tập cá nhân. Tất cả học sinh
có đam mê âm nhạc có thể tham gia vào một loạt các đề
nghị đồng diễn — ban nhạc, dàn hợp xướng, dàn nhạc,
đồng diễn kèn đồng và nhạc khí có dây và các ban nhạc
jazz và đương đại ở cả quy mô nhỏ và lớn. Các học sinh
cũng trình diễn trong các buổi hòa nhạc chính thức,
những đêm dạ hội và nhạc jazz nơi gia đình và bạn bè
có thể vui thích về sự tiến bộ âm nhạc của học sinh.

Các giáo viên Nghệ Thuật của chúng tôi làm việc cùng với
học sinh trong một không gian mở để giúp học sinh nhận
ra tiềm năng sáng tạo của mình. Bất kể là nghệ thuật 2D
hay 3D, học sinh đều được khuyến khích tìm tòi, khám
phá và trao đổi những phát hiện của mình bằng việc
phát triển các tác phẩm nghệ thuật của riêng các em.
Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong các cuộc
thi và triển lãm bao gồm Nghệ Thuật Đỉnh Cao - Thiết
Kế, Chụp Hình và Phim Ảnh, Giải Thưởng Moran, Cuộc
Thi Ảnh Ilford, Trưng Bày Nghệ Thuật Mornington và
Archibald và Silk Cut. Triển Lãm Toorak trưng bày các
tác phẩm nghệ thuật của học sinh và là một điểm nổi bật
trong lịch trình của nhà trường.

	Guitar: Guitar Thùng, Guitar Điện, Guitar Thùng Âm
Trầm
Kèn Đồng: Kèm Trumpet, Kèn Trombone, Kèn Pháp
và Kèn Tuba
	Đàn Phím: Đàn Phím Điện Tử, Dương Cầm
	Dụng Cụ Gõ: Bộ Trống, Bộ Gõ Dàn Nhạc
	Nhạc Khí Có Dây: Đàn Trung Hồ Cầm, Đại Hồ
Cầm, Trung Vĩ Cầm, Vĩ Cầm, Đàn Hạc
	Nhạc Khí Bằng Gỗ: Kèn Pha-Gốt, Kèn Clarinet, Sáo,
Kèn Oboe, Kèn Saxophone.
	Giọng Hát
	Nhạc Lý và Nhạc Pháp.

Các Câu Lạc Bộ
Học sinh có cơ hội tạo lộ trình của riêng mình bằng cách
tham gia một câu lạc bộ mà các em yêu thích. Các học
sinh của chúng tôi thích thú với việc tranh luận, đan len,
nghệ thuật, biểu diễn kịch, cờ vua, âm nhạc và hơn thế
nữa. Việc tham gia một câu lạc bộ cũng cho phép học
sinh làm việc cùng với học sinh ở các khối lớp khác, củng
cố tình bạn với những người có chung sở thích và thể
hiện các kỹ năng lãnh đạo.

Trường Nội Trú Toorak College

I

Âm Nhạc

&

Cắm Trại Lớp 7 là một hoạt động giáo dục ngoài trời diễn ra
tại khu vực phía sau trường học của chúng tôi, Mornington
Peninsula tuyệt đẹp. Trọng tâm của buổi cắm trại là thúc đẩy
sự hòa nhập xã hội tích cực và tạo dựng các mối quan hệ bền
chặt với bạn bè. Buổi cắm trại sẽ diễn ra vào cuối năm học và
có các hoạt động bao gồm đi bộ đường dài, chèo thuyền ca
nô và leo núi.

Lớp 8
Các học sinh Lớp 8 sẽ được lựa chọn một thử thách mà các
em muốn tham gia trong một tuần. Các em có thể chọn giữa
chèo thuyền kayak ở Hồ Eildon, chèo thuyền ca nô dọc Sông
Murray hoặc leo núi Grampian để làm trải nghiệm giáo dục
ngoài trời của mình. Những buổi cắm trại này được thiết kế
để mang lại cho các em cơ hội tự khám phá.
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Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều khía cạnh
để phát triển một con người toàn diện.
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Lớp 9
Vượt Ngoài Ranh Giới là tên gọi trải nghiệm mà các nữ sinh
sẽ tham gia vào cuối năm Lớp 9, đưa các em đến Nepal, Việt
Nam, Campuchia, Lào hoặc các vùng sâu của Úc. Các em sẽ
dành 14 ngày tham gia thám hiểm tìm hiểu một nền văn hóa
khác với văn hóa của mình và tạo ra những kỷ niệm sẽ nhớ
mãi không quên. Bên cạnh chương trình Vượt Ngoài Ranh
Giới, Lớp 9 cũng tham gia chương trình Khám Phá Thành
Phố Melbourne, học cách trở thành một “du khách” trong
chính thành phố của mình.

Lớp 10-12
Chuyến hành trình cuối cùng của học sinh tại Toorak là đạt
được thành tích học tập tốt nhất để đảm bảo các em có thể
đạt được con đường mà mình chọn. Các buổi cắm trại và
tham quan cho học sinh năm cuối phần lớn diễn ra vào các
kỳ nghỉ lễ của nhà trường và có sự tham gia của các học sinh
của nhiều khối lớp khác nhau có chung sở thích.
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Trải Nghiệm Lớp 10-12 Bao Gồm:

Trải Nghiệm Chuyên Gia
Các Chuyến Thăm Quan Thể Thao và Nghệ Thuật
Biểu Diễn Hoa Kỳ

Trao Đổi Ngôn Ngữ và Văn Hóa
Pháp, Đức và Nhật Bản

Các chuyến đi kỹ năng cộng đồng tới vùng sâu tại
Úc

Cơ Hội Tương Lai
Cắm trại NASA Space và các chuyến tham quan
Trường Đại Học Quốc Tế.

Trường Nội Trú Toorak College

Phục Vụ Cộng Đồng
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Ở tất cả các cấp của Nhà Trường, học sinh có thể trở thành người lãnh đạo thông qua các
hành động của mình. Chúng tôi hiểu rằng chúng ta không phải là những nhà lãnh đạo bẩm
sinh, đó là cách chúng ta đáp lại những trải nghiệm giúp chúng ta trở thành người lãnh đạo.
Lãnh Đạo Học Sinh mang đến cho người trẻ những cơ hội phục vụ trường học và cộng đồng
của mình. Thông qua những trải nghiệm này, học sinh có thể học về việc tạo ra sự khác biệt
và những điều mà các em có thể đạt được nếu sẵn sàng lên tiếng và làm việc chăm chỉ.
Học sinh học được tầm quan trong của việc có mục tiêu và
sau đó tìm ra được điều gì là cần thiết để đạt được những
mục tiêu đó. Làm việc cùng với những người khác và hiểu
được rằng điều này yêu cầu sự tham gia của nhiều người
để đạt được kết quả là một bài học giá trị có thể đạt được
thông qua Lãnh Đạo Học Sinh. Những nhà lãnh đạo học sinh
cũng có thể tìm hiểu về tầm quan trọng của việc trở thành
tấm gương và hành vi của một người ảnh hưởng đến những
người khác. Thông qua lãnh đạo học sinh, các em có thể học
được các kỹ năng lắng nghe và xây dựng mối quan hệ với tất
cả học sinh. Từ những thành công và thất bại có được từ việc
làm một nhà lãnh đạo ở trường học, học sinh sẽ thu được
những kỹ năng giá trị mà các em .

Đội Trưởng

Đại Diện SRC

Bên cạnh đó, có những vai trò Đội Trưởng khác trong Việc
Tranh Luận, Thư Viện, Công Tước Xứ Edinburgh, Joan
Ansett Hall và nhiều câu lạc bộ khác.

Hội Đồng Đại Diện Học Sinh (SRC) bao gồm ba đại diện
được bầu cử từ mỗi khối lớp. Các đại diện SRC được bầu
thông qua một quá trình nộp đơn đăng ký giấy, hùng biện và
bạn học bỏ phiếu. Các thành viên SRC được Điều Phối Viên
Lãnh Đạo Học Sinh hỗ trợ vai trò lãnh đạo và được Nữ Sinh
Đại Diện và Phó Đại Diện dẫn dắt.

Lãnh Đạo Phụ Đạo
Mỗi nhóm hướng dẫn chọn ra một lãnh đạo giữ liên lạc chặt
chẽ với Người Phụ Đạo của họ và Đại Diện của Năm trong
việc tổ chức các hoạt động hướng dẫn và của khối lớp cũng
như trở thành tiếng nói chính trong việc trao đổi với các học
sinh trong năm học đó.

Người Hướng Dẫn
Người hướng dẫn được chỉ định chào đón và hỗ trợ các học
sinh mới khi các em chuyển đến trường. Tất cả người hướng
dẫn đều là tình nguyện viên và đến từ cùng khối lớp với các
học sinh mới. Người hướng dẫn giúp học sinh mới nhanh
chóng ổn định trong môi trường nhà trường bằng cách hỗ
trợ mọi thắc mắc của học sinh mới. Nhưng quan trọng hơn,
những người hướng dẫn mới này còn là một người bạn đối
với học sinh mới.

Mỗi môn thể thao bầu một Đội Trưởng. Đội Trưởng hỗ trợ
Giám Đốc Thể Thao trong việc quản lý tổng thể môn thể
thao mà người đó phụ trách. Đội trưởng động viên, khuyến
khích và là tấm gương tinh thần thể thao cho tất cả các học
sinh mà mình lãnh đạo.
Đội Trưởng Kịch và Âm Nhạc đóng vai trò là tấm gương và
người hướng dẫn cho tất cả các học sinh liên quan đến bộ
môn Nghệ Thuật Biểu Diễn. Các đội trưởng làm việc chặt
chẽ với Giám Đốc Âm Nhạc và Trưởng Nghệ Thuật Biểu
Diễn để thúc đẩy sự tham gia của học sinh.

Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng Nhà
Có sáu Nhà và thành viên của mỗi Nhà chọn ra Đội Trưởng
và hai Phó Đội Trưởng. Học sinh có trách nhiệm phần lớn
cho việc điều phối và chuẩn bị cho các sự kiện của Nhà.

Khối Trưởng
Khối Trưởng bao gồm Nữ Sinh Đại Diện, Phó Đại Diện và
các vị trí Khối Trưởng. Khối Trưởng thường xuyên gặp
Trưởng Trung Học Phổ Thông. Là tiếng nói của bộ phận học
sinh, Khối Trưởng tổ chức một loạt các sự kiện xã hội và gây
quỹ cho Trường Học.

Trường Nội Trú Toorak College
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Tương Lai H Ọ C S I N H
Tại Toorak College, chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc chuẩn bị học sinh cho tương lai để
các em có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai phía trước. Chúng tôi tự hào khi đi đầu
trong việc mang đến cho học sinh kiến thức, kỹ năng, và trải nghiệm để sẵn sàng cho cuộc
sống bên ngoài Toorak.
Việc lên kế hoạch cho Tương Lai Học Sinh tại Toorak
College là một quá trình được cá nhân hóa cao; mỗi học
sinh trình bày một hành trình cá nhân khác nhau. Chuyên
Gia Tương Lai Học Sinh của chúng tôi tư vấn riêng cho
từng học sinh để đảm bảo rằng học sinh cảm thấy hoàn
toàn được hỗ trợ để phát triển kế hoạch tương lai độc đáo
của mình, được dẫn dắt bởi các tài năng và đam mê cá
nhân.
Học sinh được khuyến khích tự suy ngẫm, nghiên cứu và
phân tích phê bình về bối cảnh ngành nghề mà các em đam
mê để có thể đưa ra những quyết định sự nghiệp hiệu quả.
Trong năm học từ Lớp 10-12, những buổi tư vấn này được
dùng để thảo luận nghiên cứu nghề nghiệp, nghiên cứu
cơ sở giáo dục cấp đại học, đơn đăng ký học thêm và học
bổng, cũng như hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Tham gia cùng chúng tôi từ Lớp 5
Toorak College rất hân hạnh mang đến những cơ hội giới
hạn dành cho học sinh Lớp 5 và Lớp 6.
Chúng tôi hiểu rằng việc bắt đầu cuộc sống tại Úc có thể
phức tạp nên chương trình của chúng tôi được thiết kế để
cung cấp hỗ trợ dịch vụ đầy đủ cho gia đình của bạn, trong
và ngoài lớp học.
Chương trình của chúng tôi bao gồm:
	Nhập học giữa năm;
Gia đình được cho lựa chọn cư trú tại các căn hộ dịch vụ
gần đó;
Một Điều Phối Viên Học Sinh Quốc Tế tâm huyết giúp
đỡ bạn với mọi thứ từ việc tiếp đón tại sân bay, lập tài
khoản ngân hàng đến việc tham gia các nhóm cộng đồng;
Một Giáo Viên Hỗ Trợ Anh Ngữ tâm huyết ngồi trong
lớp với con gái của bạn và giúp em học Tiếng Anh và
thích nghi với cuộc sống tại Toorak College.

.
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Chương trình Tương Lai Học Sinh kết
hợp bốn mảng chính, cả bốn mảng này
đều đóng một vai trò quan trọng trong
việc giúp học sinh chuẩn bị cho cuộc
sống bên ngoài Toorak College.
Thấu Hiểu Bản Thân

Học Tập Bên Ngoài Toorak

Tự phân tích và suy ngẫm là những kỹ năng học tập
quan trọng giúp học sinh tiến bộ. Đánh Giá Nghề
Nghiệp cho phép học sinh xác định điều khiến các em
trở nên khác biệt; các mặt mạnh, những đam mê, giá
trị và kỹ năng của mình, những yếu tố được sử dụng
làm nền tảng cho việc đưa ra quyết định nghề nghiệp
hiệu quả.

Việc có thể tiếp tục học tập tốt sau những năm học
tại trường là một kỹ năng sẽ đảm bảo có ích sau này.
Có thể nâng cao việc học bằng cách tham gia vào các
cơ hội trong nước và quốc tế, kinh nghiệm làm việc,
trao đổi và làm việc tình nguyện để phát triển các kỹ
năng xin việc quan trọng bên ngoài môi trường nhà
trường. Học sinh cũng sẽ được hướng dẫn về những
kỹ năng kết nối mạng lưới trên nền tảng LinkedIn với
một nhóm các Cựu Sinh Viên hỗ trợ, những người đã
phát triển mạnh mẽ trong tương lai của mình.

Truyền Cảm Hứng Sự Nghiệp

Quản Lý Sự Nghiệp

Truyền cảm hứng sự nghiệp là một mảng mở
rộng tập trung chủ yếu vào Chương Trình Mạng
Lưới Giúp Sức được các Cựu Sinh Viên Toorak
College hỗ trợ trên LinkedIn. Mạng Lưới Giúp
Sức hướng tới việc mang lại một nhóm mạng
lưới trực tuyến an toàn và chuyên nghiệp với các
Cựu Sinh Viên và được hỗ trợ bởi các sự kiện
hướng dẫn/mạng lưới trực tiếp. Sự kiện này
càng được hỗ trợ thêm bằng Đêm Thông Tin
Tương Lai Học Sinh trong đó học sinh và các cơ
sở giáo dục cấp đại học có thể kết nối trong một
môi trường chuyên nghiệp.

Mảng này xuất hiện để cung cấp cho học sinh những
công cụ và kỹ năng để quản lý thành công sự nghiệp
của mình khi trải nghiệm thế giới công việc. Có nhiều
cách để chứng minh sự tham gia vào một môi trường
công việc, bao gồm tham gia trải nghiệm công việc
nhiều hơn, chứng nhận Năng Lực Công Việc, thực tập
trong nước và quốc tế và công việc tạm thời. Thông qua
những trải nghiệm học tập này, các học sinh sẽ phát
triển:
Kỹ năng tìm kiếm việc làm và viết đơn xin việc
Kỹ năng kết nối mạng lưới LinkedIn hiệu quả
	
Kinh nghiệm đi phỏng vấn, kết nối mạng lưới,

xây dựng hình ảnh cá nhân và tự quản lý bản thân
trong một thế giới chuyên nghiệp.

Cựu Sinh Viên T O O R A K
Là những thành viên đầy giá trị của cộng
đồng Toorak College, mối quan hệ giữa sinh
viên với Nhà Trường kéo dài suốt đời. Mỗi
sinh viên tốt nghiệp Toorak College đều sẽ
tự động trở thành một thành viên của Hiệp
Hội Cựu Sinh Viên Toorak. Được thành
lập vào năm 1908, Hiệp Hội Cựu Sinh Viên
Toorak nhắm đến việc nâng cao chất lượng
cuộc sống sau khi ra trường của các Cựu
Sinh Viên và khuyến khích việc tiếp tục kết
nối với Nhà Trường.

Các cựu Sinh Viên có thể hưởng lợi từ tư cách thành viên
riêng biệt này bằng việc:
Tham gia các buổi họp lớp;
Tham gia các sự kiện Cựu Sinh Viên khác chẳng hạn như
đêm kết nối, các sự kiện tổ chức tại địa điểm;
Yêu cầu một Cựu Sinh Viên khác làm người hướng dẫn;
Làm người hướng dẫn cho một Cựu Sinh Viên khác;
Trở thành một diễn giả khách mời cho một sự kiện của
Nhà Trường;
Tham gia vào chương trình Trợ Cấp Cộng Đồng Cựu
Sinh Viên Toorak;
Tham gia hoặc lập một câu lạc bộ thể thao Cựu Sinh Viên
Toorak;
Tham gia Hiệp Hội Cựu Sinh Viên Toorak hoặc Ủy Ban
Lưu Trữ;
Cập nhật thành tích của các Cựu Sinh Viên và tin tức
Nhà Trường thông qua mạng xã hội, thông tin kỹ thuật
số và bản in.
Để biết thêm chi tiết về các Cựu Sinh Viên Toorak, vui lòng
liên hệ Văn Phòng Phát Triển theo số (03) 9788 7208 hoặc
gửi email tới collegians@toorakc.vic.edu.au.

Ghé Thăm Chúng Tôi
Để tìm hiểu thêm về việc gia nhập Toorak College,
hãy liên hệ với Ban Ghi Danh của chúng tôi để sắp
xếp một buổi tham quan hoặc tham gia một trong
các sự kiện Khám Phá Toorak của chúng tôi hoặc
chương trình Thử Trải Nghiệm Một Ngày của chúng tôi.
+61 (3) 9788 7234
enrolments@toorakc.vic.edu.au
www.toorakcollege.vic.edu.au
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