ường
Norwood
Trung
Morialta
họ c

Tr

Trường Trung học Norwood Morialta tọa lạc tại những khu vực dân cư đầy cây xanh phía đông tiểu
bang Adelaide, chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút và 5 phút từ khu vực thương mại và nhà hàng ăn
sầm uất Norwood Parade. Nhà trường có hai phân hiệu, Phân hiệu Trung học Cơ sở từ Lớp 8 tới Lớp
10 và Phân hiệu Trung học Phổ thông từ Lớp 11 tới Lớp 12. Norwood Morialta nổi tiếng lâu năm về
truyền thống học tập xuất sắc và có chương trình chất lượng cao trong môi trường học tập thuận lợi.
Học sinh nhà trường có nguồn gốc văn hóa đa dạng, trong đó có số đông học sinh quốc tế.
Ph
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ương tiệ n và nguồ n nhân vậ t lực củ a trường
Phân hiệu trung học cơ sở và trung học phổ thông riêng biệt
Phương tiện dành riêng cho Âm nhạc, Nghệ thuật, Đa phương tiện, Thực phẩm và Nhà hàng &
Khách sạn
Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn với Hội trường và phương tiện Kịch nghệ dành riêng
Trung tâm Thiết kế và Công nghệ với các Phòng Điện tử và Xe hơi
Chương trình Máy tính xách tay Bất kỳ Lúc nào Nơi nào, sử dụng mạng internet không dây
Thư viện có nhiều sách Anh ngữ là Ngôn ngữ thứ Nhì (ESL) và tài liệu đa ngữ
Phương tiện thể thao gồm có Phòng Thể dục Dụng cụ, Sân Quần vợt, sân Bóng rổ và các sân
thể thao lớn
Quán ăn tự phục vụ dành cho học sinh
Trung tâm học tập dành cho học sinh trung học phổ thông
ững lĩnh vự c đư ợ c chú trọ ng kỹ

Ngôn ngữ
Anh ngữ là Ngôn ngữ thứ Nhì (ESL) dạy như là môn học trong chương trình bình thường của
Lớp 8 – 12
Thiết kế và Công nghệ, kể cả Trung tâm Đào tạo Nghề Điện trong Công nghệ
Chương trình Nghệ thuật Trình diễn, kể cả Nghệ thuật Sáng tạo, Quản lý Sự kiện, Đa phương
tiện, Nghệ thuật Hiển thị, Thiết kế, Âm nhạc và Kịch nghệ
Các chương trình âm nhạc khắp các cấp lớp kể cả đội Hợp xướng, Ban nhạc, Nhóm đồng diễn
Đàn dây và Sáo
Môn Kế toán và Thương mại
Môn Luật và Chính trị
Toán và Khoa học

ương trình chuyên
Chương trình Trung học Cơ sở Quốc tế (IB MYP) Lớp 8-10
Chương trình Giáo dục Ngoài Trời và Môi trường Lớp 9-11
Chương trình Bóng đá Chuyên* Lớp 8-12
Dạy nghề và Đào tạo Giáo dục – bao gồm quán cà phê trang bị đầy đủ, kết hợp phần Huấn
luyện pha cà phê
* Chương trình thi tuyển
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Ngôn ng ữ
• Hy lạp
• Đức
• Ý
• Tiếng Hoa căn bản và Tiếng Hoa trung cấp
• Tiếng Nhật Cấp tốc và Tiếng Nhật trung cấp
• Có những ngôn ngữ khác tùy theo việc thương thảo với Trường Ngôn ngữ
D
•
•
•

ịch vụ Hỗ trợ Họ c sinh
Hỗ trợ về ESL khắp giáo trình
Lớp Dự án Nghiên cứu Chuyên đề (RP) và Lớp Kế hoạch Học tập Cá nhân (PLP) dành cho
học sinh ESL
Phụ tá Hiệu trưởng – Chương trình Quốc tế

•
•

Giám đốc Chương trình Học sinh Quốc tế
Giới thiệu trường sở và phổ biến thông tin ban đầu cho học sinh quốc tế
Nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ Song ngữ – tiếng Hoa/tiếng Việt/tiếng Hàn
Nhân viên Hỗ trợ Nhu cầu Đặc biệt
Nhân viên Tư vấn Học đường
Nhân viên Tư vấn Hỗ trợ – Giáo sĩ Học đường Toàn quốc và Chương trình Phúc lợi Học sinh
(NSCSWP)
Tư vấn Nghề nghiệp và Môn học Khóa học
Hỗ trợ về chỗ học bậc Đại học tại địa phương, tiểu bang/lãnh địa khác và ở nước ngoài

•
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ạt độ ng Thể thao
Chèo thuyền
Bóng đá, Bóng bầu dục Úc, Touch Football, Rugby League, Cricket
Bóng rổ, Bóng lưới, Bóng mềm, Cầu lông, Bóng bàn, Thả banh sân cỏ (Lawn Bowls)
Bóng chuyền bãi biển, Bóng nước, Bơi lội, Điền kinh
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ạc bộ và giả i thi đua song song vớ i giáo trình
Head of the River – thi đua chèo thuyền
International Pedal Prix – kỹ thuật công trình thiết kế và xây dựng, cuộc đua sức đạp 24 giờ
Giải thi đua học tập toàn quốc về Toán, Khoa học, Anh văn và Ngôn ngữ
Giải thi đấu Trí óc và Khoa học cũng như Thi đua Kỹ thuật Công trình
Quốc hội Thanh thiếu niên, Phiên xử giả, Hiệp hội Thanh thiếu niên Liên hiệp quốc
Giải thi đua Tranh luận và Nói chuyện trước Công chúng
Các Hội đồng Đại diện Học sinh
Âm nhạc Học đường, Hòa nhạc và Vở Kịch nghệ
Chương trình Trại Môi trường Glossy Black Cockatoo
Thử thách Thế giới
Ủy ban Công lý Xã hội

Ch

ương trình Quố c tế
Chương trình Tốt nghiệp Trung học (HSGP)
Chương trình Học tập Trung học Nước Ngoài (SAP)
Khóa Anh ngữ Trung học Cấp tốc (ISEC)
Chuyến Du lịch Học tập
Chương trình Trao đổi Học sinh
Chương trình Trao đổi với Trường Kết nghĩa

•
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Công nh ận
• Nhà trường được Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) công nhận
• Giáo trình IB MYP là chương trình giảng dạy phối hợp với các trường tiểu học bạn
• Đăng bạ là Tổ chức Trao đổi Học sinh Nam Úc

THÔNG TIN GHI DANH
Muốn biết thêm thông tin về ghi danh học, xin liên hệ:
dl.0787.info@schools.sa.edu.au hoặc gọi điện cho nhà trường theo số 8364 2299 nếu muốn ghi
danh học Lớp 11 và 12 hoặc 8365 0455 nếu muốn ghi danh học Lớp 8 – 10.
Đối với học sinh quốc tế, Các Trường Công lập Tiểu bang Nam Úc (SAGS) có thể giúp quý vị ghi
danh học ở nước ngoài tại Trung học Norwood Morialta.
Mọi thắc mắc khác về học tập ở nước ngoài, xin liên hệ với văn phòng Dịch vụ Giáo dục Quốc tế
(International Education Services): decdisp@sa.gov.au hoặc điện thoại +61 8 8226 3402

