
Tổng quan về chương trình: 
Chương trình Trung học Phổ Thông tại Úc dành cho học sinh trong độ tuổi từ 
15-17 tuổi (lớp 9-11) do tổ chức giáo dục WEP Australia tài trợ dưới sự giám 
sát của Bộ Giáo Dục Úc. 

Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các bạn học sinh 
Việt Nam sang Úc hoàn thành chương trình Trung học Phổ Thông tại các 
trường công lập của chính phủ, sau đó liên thông lên các chương trình Cao 
đẳng và Đại học của Úc. 
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Chương trình Trung Học Phổ 
Thông tại Úc

 

Australia 
Là một trong các 
quốc gia yên bình 
với chất lượng cuộc 
sống cao. 

Nền giáo dục 
chất lượng 
Cơ sở vật chất hiện 
đại, đội ngũ giảng 
viên nhiệt tình và 
chuyên môn cao.  

Các khoá học đa 
dạng 
Phương pháp giảng 
dạy mới mẽ, linh 
hoạt, mang tính 
thực tiễn cao.CHƯƠNG TRÌNH 

TIẾNG ANH DỰ BỊ

1
CHƯƠNG TRÌNH 
TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG

2
CHƯƠNG TRÌNH CAO 
ĐẲNG, ĐẠI HỌC 
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Lợi ích khi tham gia 
chương trình: 
👉  Cơ hội khám phá, trải nghiệm môi trường 
học tập và cuộc sống tại Úc. 

👉  Nâng cao phát triển toàn diện các kỹ năng 
về Anh ngữ. Trang bị những kiến thức cần thiết 
cho chương trình Cao đẳng và Đại học. 

👉  Dễ dàng chuyển tiếp lên các chương trình 
Cao Đẳng, Đại học của Úc mà không cần điểm 
IELTS. 

Phí chương trình gồm 
có: 
✅ Phí dịch vụ hoàn tất hồ sơ xin visa. 

✅ Học phí theo yêu cầu của trường. 

✅ Phí ăn ở và bảo trợ của gia đình người bản 
xứ. 

✅ Phí bảo hiểm theo quy định của chính phủ 
Úc. 

Điều kiện tham gia: 

☑ Học sinh trong độ tuổi 15-17 tuổi. 

☑  Có sức khỏe và thể chất tốt. 

☑  Học lực (3 năm gần nhất) đạt khá giỏi, điểm 
trung bình các môn đạt trên 6.5.  

☑  IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh có 
trình độ và giá trị tương đương. 

☑  Có tinh thần độc lập, tự tin, năng động, thích 
khám phá và khả năng hoà nhập với môi 
trường mới một cách nhanh chóng.
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CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
Nhân viên IDC giới thiệu chương trình, tư vấn lộ trình học, giúp học 
sinh định hướng chọn ngành nghề và trường phù hợp. 

Ký hợp đồng Tư Vấn. Đóng các phí chương trình theo quy định. 

Khám sức khỏe, lấy dấu vân tay, hoàn tất hồ sơ xin visa. 

IDC thông qua các quy định của chương trình và chuẩn bị bay theo 
lịch trình nhập học. 

Hỗ trợ học sinh quá trình nhập học và hoà nhập với cuộc sống tại Úc. 
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