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VỀ NHÀ TRƯỜNG
Mở cửa năm 1959, trường The Illawarra Grammar School (TIGS) 
là một trường học buổi ban ngày theo Anh giáo dành cho cả nam 
lẫn nữ, nằm ở bờ biển phía đông New South Wales tại thành phố 
Wollongong, xấp xỉ 70km về phía nam của Sydney. 
TIGS là một trung tâm giáo dục năng động vốn khuyến khích mỗi học sinh nên theo đuổi mức ưu 
tú học thuật cao nhất, theo đuổi thành tích và các mục đích cá nhân mà các em học sinh có khả 
năng đạt được. Chúng tôi nhắm đến mục đích khuyến khích tư duy độc lập và học tập nghiêm 
túc, khả năng trình bày và trách nhiệm cá nhân ở mức cao nhất, khả năng dẫn dắt và hợp tác với 
người khác, cũng như nhắm đến mục đích phát triển tài năng và những mối lưu tâm cá nhân.

Chúng tôi tin rằng TIGS là một nơi vui tươi với bổn phận hết lòng hướng đến chất lượng cao, 
luôn nỗ lực hết mình, có tinh thần dám phiêu lưu và có sự quan tâm chu đáo đối với người khác.

Học sinh của chúng tôi không được bao bọc tránh đi nhiều triết lí khác nhau trong thời đại chúng 
ta, dẫu vậy trường rõ ràng được dạy dỗ trong phạm vi bổn phận đối với thế giới quan Kitô giáo.

Trường tuyển vào nhiều giáo viên tiêu chuẩn cao, được rèn luyện từ môi trường đại học, dung 
nhập nhiều công nghệ mới nhất xuyên suốt khoá học và có nhiều phòng học và phòng thí 
nghiệm được trang bị tốt.
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GIỚI THIỆU VỀ 
WOLLONGONG
Wollongong là một trong những thành phố sống động nhất 
trong khu vực, cách một giờ lái xe về phía nam Quận Thương 
mại Trung tâm Sydney và sân bay quốc tế. 
Wollongong là thành phố lớn thứ ba ở bang New South Wales, và thành phố lớn thứ 
mười ở Úc. Nằm ở dải bờ biển hẹp, Wollongong là nơi cư trú của 200.000 cư dân, 
là nơi có nhiều phong cảnh đẹp và có một trong những trường đại học tốt nhất Úc, 
trường University of Wollongong.

Wollongong là trung tâm của Vùng Illawarra, đón lấy một môi trường tự nhiên hùng vĩ 
từ các khu rừng mưa đến các vách đá ngoạn mục ở biển và những bãi biển tinh khôi.

Wollongong có khí hậu êm dịu của vùng duyên hải đầy nắng với nhiệt độ mùa đông 
trung bình 17 độ và mùa hè có nhiệt độ trung bình 27 độ kèm với những cơn gió 
biển tạo cảm giác dịu nhẹ. Hầu hết các trận mưa rào xảy ra trong khoảng thời gian từ 
tháng Hai đến tháng Sáu.

Các lĩnh vực kinh tế then chốt ở đây bao gồm sản xuất, giáo dục, nghiên cứu và phát 
triển công nghệ, khai thác than, các dịch vụ bán lẻ, du lịch, các hoạt động hải cảng, các 
dịch vụ y tế và cộng đồng.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH QUỐC TẾ 
The Illawarra Grammar School đón chào nhiều đơn đăng kí của những học sinh sống ở 
những nước khác mà muốn học ở Úc.
The Illawarra Grammar School liên tục duy trì danh tiếng 
tốt ở vai trò một sự lựa chọn đi đầu cho các bậc phụ huynh 
trong và ngoài nước vốn muốn cung cấp nền giáo dục tốt 
nhất cho con cái.

Một nền giáo dục đẳng cấp thế giới ở TIGS tập trung vào 
mức ưu tú học thuật và kết hợp vào lối tiếp cận văn hoá đa 
phương diện trong đó các lĩnh vực nghệ thuật thị giác và 
trình diễn, các ngôn ngữ (cả Âu châu lẫn Á châu) và công 
nghệ là những thành tố thiết yếu.

Những học sinh tốt nghiệp từ TIGS đều dễ dàng có được 
lối vào những khoá học đại học hàng năm.

Các học sinh quốc tế ở TIGS được khuyến khích trở thành 
một phần trong cộng đồng học sinh sôi nổi và đều được 
nguồn tiếp cận và thông hiểu nước Úc, về nền văn hoá và 
con người nơi đây, đồng thời sống trong môi trường thân 
thiện và chu đáo trong một gia đình bản địa.

Một trong những thế mạnh của trường là sự quan tâm dành 
cho từng cá nhân học sinh. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực 
nhằm đảm bảo các học sinh quốc tế sẽ trở thành một phần 
của cộng đồng trong trường và hoà nhập với các học sinh 
Úc ngay từ ngày đầu tiên.

Việc điều chỉnh theo đời sống ở Úc có thể là một thách 
thức cho một số người, do vậy chúng tôi theo sát sao học 
sinh của mình nhằm đảm bảo sự chuyển tiếp đời sống và 
thời gian các em bên chúng tôi được hiệu quả và bổ ích 
nhất.

Chúng tôi đảm bảo một môi trường an toàn và đầy hứng 
thú bằng cách cẩn thận giám sát tình trạng khang kiện của 
các em học sinh. Mọi nhân viên nhà trường đều được huấn 
luyện và dốc hết lòng để giúp các em học sinh có được 
sự phát triển cá nhân tốt nhất, khuyến khích các em luôn 
có những đóng góp tích cực cho nhà trường và cho cộng 
đồng bên ngoài.

Trường có chính sách ghi danh đa dạng và chào đón các 
em học sinh từ mọi tín ngưỡng và giáo phái.
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MỨC ƯU TÚ HỌC THUẬT
TIGS cổ vũ thái độ tích cực đối với việc học tập bằng cách khuyến khích học sinh đặt 
ra những câu hỏi thách thức, để có khả năng suy xét mang tính phản biện, để phát triển 
các kĩ năng nghiên cứu và các chiến lược học tập hiệu quả và để tham gia vào việc 
phụng sự cộng đồng.
Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để khuyến 
khích thành tích cao nhất cho mọi cá nhân tuỳ theo mối 
lưu tâm của từng em học sinh. Với khả năng giảng dạy 
hàng đầu và các tiện nghi tối tân, TIGS có danh tiếng lâu 
năm về việc đạt nhiều kết quả thi xuất sắc.

The Illawarra Grammar School là một International 
Baccalaureate (IB) World School (trường thuộc hệ 
thống chương trình Tú tài Quốc tế), cung cấp Chương 
trình Tiểu học (Primary Years Programme – PYP) cho 
Junior School (cấp tiểu học) và Chương trình Trung học 
(Middle Years Programme – MYP) cho Lớp 7 đến Lớp 
10. 

Ở Lớp 11 và 12, học sinh có thể chọn IB Diploma 
Programme (Chương trình Chứng chỉ của IB) hoặc NSW 
Higher School Certificate Course.

Tổ chức Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate 
Organisation) được công nhận là chương trình học thuật 
hàng đầu thế giới dành cho các trường học, lối sư phạm 
và tiếp cận giảng dạy của tổ chức này luôn bao hàm 
những hiểu biết mới nhất về cách thức học tập của học 
sinh.
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HỌC TIẾNG ANH Ở TIGS
The Illawarra Grammar School cung ứng việc giảng dạy Anh ngữ cho các học sinh 
quốc tế ở độ tuổi trung học phổ thông.
Trung tâm Anh ngữ của trường cung cấp khoá học tiếng 
Anh chất lượng cao để giúp học sinh chuẩn bị sẵn sàng 
cho cấp Senior School (Trung học phổ thông).

Trung tâm Anh ngữ thuộc sở hữu hoàn toàn của The 
Illawarra Grammar School và được chứng nhận bởi 
National ELT Accreditation Scheme (Hệ thống Chứng 
nhận Quốc gia về Giảng dạy Anh ngữ). Trung tâm nằm 
bên trong khuôn viên TIGS, giúp học sinh tiếp cận được 
toàn bộ tiện nghi và các dịch vụ hỗ trợ của TIGS. 

Khoá chuẩn bị Anh ngữ cho cấp trung học phổ thông sẽ 
dạy các kĩ năng về tiếng Anh và học thuật mà học sinh 
cần đến để học hành thuận lợi ở Senior School tại TIGS.

Khoá học kết hợp việc học Anh ngữ chuyên sâu với các 
môn học cụ thể ở cấp trung học phổ thông tại Úc. Thời 
gian được phân phối nhằm tập trung vào các phương 
pháp và kĩ thuật học tập của Úc.

Trong lúc học ở Trung tâm Anh ngữ, học sinh sẽ được 
hoà nhập cùng các học sinh ở TIGS, tham dự nhiều sinh 
hoạt vốn là một phần trong đời sống học tập, văn hoá, 
thể thao và xã hội ở trường. Khi thích hợp, học sinh sẽ 
được đưa vào học các lớp Toán học theo chương trình 
truyền thống. Sự tương tác này sẽ giúp học sinh tự tin 
hơn và dễ thích nghi vào cuộc sống ở trường.

Khoá học còn bao gồm học ở thư viện, các kĩ năng 
máy tính và internet, làm việc theo dự án, tự học và các 
chuyến đi tham quan giáo dục.
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CÁC KHOÁ HỌC 
CỦA CHÚNG TÔI
ELICOS – ANH NGỮ CHUẨN BỊ CHO TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG
Thời lượng: 10-30 tuần
Cấp độ: Sơ cấp cho đến cao trung cấp
Số giờ: 26,5 giờ mỗi tuần
(Mã khoá học 059794G)

PRIMARY (TIỂU HỌC)
Mẫu giáo đến Lớp 6
Thời lượng: 7 năm
(Mã khoá học 041427M)

JUNIOR SECONDARY (CẤP HAI)
Lớp 7 đến 10
Thời lượng: 4 năm
 (Mã khoá học 041428K)

SENIOR SECONDARY (CẤP BA)
Lớp 11 và 12
Thời lượng: 2 năm
(Mã khoá học 041429J)

YÊU CẦU VỀ ANH NGỮ
Học sinh quốc tế phải hoàn thành phần kiểm tra Anh ngữ và 
năng lực thông qua Australian Education Assessment Services 
(Cục Đánh giá Giáo dục Úc - AEAS) hoặc các cơ quan kiểm định 
khác được trường chấp thuận.
Khi cần, ứng viên sẽ được chào mời một chỗ học ở Trung tâm Anh ngữ của trường 
để học ELICOS cho đến khi đạt được cấp độ tiếng Anh đủ chuẩn, theo xác định của 
trường.

Học sinh muốn vào học Lớp 7–10 phải có trình độ Anh ngữ đạt điểm IELTS (loại 
Academic) ở mức 5.0 hoặc tương đương vậy. Học sinh muốn vào học Lớp 11 và 12 phải 
có trình độ Anh ngữ đạt điểm IELTS (Academic) ở mức 5.5 hoặc tương đương vậy.
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SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI
HOMESTAY (Ở CÙNG GIA ĐÌNH BẢN ĐỊA)
Hình thức homestay mang đến cơ hội đặc biệt cho học sinh để trải 
nghiệm lối sống và văn hoá Úc trong một môi trường thân thiện 
và chu đáo ở ‘một gia đình cách xa gia đình mình’, cũng như cơ hội 
thực hành tiếng Anh ngoài đời thường.
Những học sinh du học của chúng tôi được bố trí ở trong những homestay được chọn kĩ 
càng, ở chung với gia đình của nhân viên trong trường hoặc gia đình ở khu cộng đồng dân 
cư địa phương. Những gia đình này đều có uy tín và cung cấp chỗ ở có chất lượng tốt.

Nhằm đảm bảo các em học sinh được cung cấp môi trường an toàn và chu đáo, tất cả các 
gia đình của chúng tôi đều phải qua kiểm tra định kì của sở bảo hiểm và cảnh sát. Chúng 
tôi liên tục phỏng vấn và xem xét kĩ tất cả các gia đình tại nhà của họ trước khi chấp nhận 
họ làm gia đình homestay, nhằm đảm bảo duy trì được chất lượng cao cho homestay.

Điều phối viên Homestay của chúng tôi luôn sẵn sàng để xử lí mọi vấn đề phát sinh.

Luôn có phương tiện di chuyển từ homestay đến trường.

QUYỀN BẢO HỘ
Quyền bảo hộ có thể được cung cấp cho học sinh dưới 18 tuổi hiện không sống ở Úc 
cùng ba/mẹ hoặc người giám hộ hoặc người thân được chỉ định.
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CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 
SONG SONG
Chương trình giảng dạy song song (co-currcular programme) của TIGS 
sẽ cung cấp cho học sinh cơ hội học được những bài học quý giá bên 
ngoài phạm vi lớp học, giúp cải thiện thành tích học tập và chuẩn bị 
hành trang cho các em học sinh hướng đến thành công sau này.
Mức độ và độ phong phú của chương trình phản ánh mục tiêu của trường nhằm mang đến lối 
tiếp cận toàn diện cho sự phát triển của từng em học sinh về học tập ,thể chất, thẩm mĩ, văn hoá, 
xã hội và cảm xúc. Học sinh được khuyến khích tiếp nhận các cơ hội được đưa đến, cho phép các 
em phát triển được các thiên tư và tài năng của mình đến mức cao nhất.

Trường còn cung ứng nhiều loại hoạt động khác nhau, bao gồm thể thao, phụng sự cộng đồng, 
nghệ thuật thị giác và trình diễn, các cuộc thi học thuật, các câu lạc bộ ngôn ngữ và văn hoá, cờ 
vua, giáo dục ngoài trời và các chuyến đi nước ngoài.
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CÁCH GHI DANH
1   Cần điền vào biểu mẫu của bộ Hồ sơ Ghi danh Quốc 

tế  và gửi biểu mẫu này đến nhà trường kèm với:

• bản sao của hai (2) bảng điểm học tập gần đây nhất 
của ứng viên

• bản sao giấy khai sinh hoặc passport
• bản sao các kết quả kiểm tra Anh ngữ
• thư giới thiệu từ hiệu trưởng của trường mà ứng viên 

đang theo học (nếu có thể)
• bản sao các giấy chứng nhận gần đây
• phí đăng kí không hoàn lại

2   Ứng viên thành công sẽ được cung cấp một Thư Chấp 
Thuận (Letter of Offer).

Để chấp thuận lời mời vào học ở The Illawarra Grammar 
School, những văn bản sau cần phải được gửi tới nhà 
trường:

• thanh toán các khoản phí theo yêu cầu trên Thư Chấp 
Thuận

• Bản Chấp thuận Lời mời (Acceptance of Offer) có kí 
tên

Một bản Xác nhận Ghi danh điện tử (electronic 
Confirmation of Enrolment - eCoE) sẽ được gửi đến sau 
khi nhận được các văn bản trên.

Thư Chấp Thuận chính thức của trường, cùng với bản 
Xác nhận Ghi danh, cần phải được dùng đến để hỗ trợ 
xin visa du học cho ứng viên.

HỒ SƠ ĐĂNG KÍ PHẢI ĐƯỢC 
GỬI ĐẾN:
Registrar 
The Illawarra Grammar School 
PO Box 225 
FIGTREE NSW 2525 
AUSTRALIA

Điện thoại: (612) 4220 0269 | Fax: (612) 4220 0267

Email: international@tigs.nsw.edu.au

Mã nhà cung cấp CRICOS: 02300E

Để biết thêm thông tin, hãy ghé:

tigs.international 
facebook.com/TIGSInternational 
www.tigs.nsw.edu.au
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