CUNG CẤP NỀN GIÁO
DỤC VƯỢT TRỘI CHO
NAM SINH TẠI
ADELAIDE, NAM ÚC

Đội ngũ giáo viên không những giỏi
chuyên môn mà còn giỏi trong việc truyền
đạt cảm hứng tại Balackfriars Priory đã thu
hút các nam sinh từ khắp nơi trên thế giới.

này vào việc phục vụ mọi người trong cộng
đồng (Bác Ái).

Blackfriars Priory là một trường công giáo
bán trú dành cho các nam sinh từ cấp bậc
mẫu giáo đến lớp 12 nằm tại vành đai trung
tâm thành phố Adelaide, cách không xa các
công viên và sân chơi thể thao rộng trên
25ha luôn được bảo quản tốt.

Đội ngũ giáo viên của trường được tuyển
chọn dựa theo trình độ nghiệp vụ, chuyên
môn và khả năng cùng làm việc với các học
sinh trên một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau
để có thể dìu dắt các em phát huy được hết
những tiềm năng về trí tuệ, tinh thần, thể
chất, tình cảm và khả năng giao tiếp trong
xã hội.

Với uy tín giáo dục vượt trội trên nền tảng
truyền thống Dòng Đa Minh, Blackfriars
khuyến khích học sinh của mình tìm kiếm
sự thật (Chân Lý) trên con đường khám
phá kiến thức thông qua các bộ môn khoa
học, nghệ thuật, giáo dục thể chất và giáo
dục cộng đồng và ứng dụng các kiến thức

Blackfriars cung cấp hỗ trợ Anh ngữ chuyên
sâu theo nhu cầu cá nhân, các môn học bổ
sung và các Chương Trình Nhận Định Xã
Hội và các trang thiết bị học tập chất lượng
cao bao gồm các phòng học, và các phòng
vi tính mới, công nghệ thông tin hiện đại,
một phòng tập thể dục và các sân chơi.

Adelaide, thủ đô của Nam Úc
Adelaide là một thành phố thân thiện, trong
sạch và an toàn với khoảng một triệu dân,
tận hưởng nhiệt độ trung bình từ 15 đến
20 độ C vào mùa đông và từ 30 đến 35 độ
C vào mùa hè. Blackfriars chỉ cách trung
tâm của Adelaide 5 phút và rất dễ dàng
thuận tiện cho việc sử dụng phương tiện
giao thông công cộng từ các khu vực xung
quanh. Trường cũng gần với các bể bơi,
các sân chơi, đồi núi, bờ biển và chỉ mất 15
phút để đến sân bay quốc tế Adelaide với
các chuyến bay trực tiếp từ Hồng Kông,
Kuala Lumpur, Singapore và Indonesia.

Học sinh của trường tốt nghiệp
với một nền giáo dục toàn diện,
với tình bạn gắn bó lâu dài, với
nhiều kỷ niệm đẹp và với sự tự tin
trọn vẹn để bước vào đời.

Giúp đỡ các học sinh với sự Chăm sóc Tinh
Thần
Chương trình Chăm sóc Tinh Thần là trọng
tâm của cuộc sống tại trường với các giáo viên
dành thời gian để thấu hiểu từng học sinh và
các yêu cầu cá nhân của từng học sinh của
mình. Học sinh Trung Học được chia thành
từng Nhóm. Tại đây, các em được gặp gỡ và
tiếp xúc với các bạn cùng Nhóm và giáo viên
phụ trách Nhóm sẽ gần gũi quan tâm làm việc
với từng học sinh một nhằm hỗ trợ học tập và
các nhu cầu cá nhân, khuyến khích các em phát
huy trọn vẹn tiềm năng của mình. Câu lạc bộ
Bài Tập về Nhà được nhóm họp hàng ngày sau
giờ học, và các lớp về bản sắc văn hóa và ngôn
ngữ được tổ chức vào cuối tuần liên kết cùng
Trường dạy tiếng Việt Đắc Lộ.
Bên cạnh Chương trình Chăm sóc Tinh thần,
các nhân viên tư vấn học đường luôn giúp đỡ
các học sinh với từng vấn đề cá nhân cụ thể và
đưa ra những lời khuyên về các môn học và
định hướng nghề.
Mái ấm ở hải ngoại
Tại trường Blackfriars, các học sinh Quốc tế
nhận được mọi sự giúp đỡ cần thiết trong một
môi trường an toàn và đầy khích lệ, nhằm giúp
các em tập trung vào việc học tập của mình.
Chương trình sinh sống cùng gia đình người
địa phương với mục đích giúp các học sinh
quốc tế hòa nhập với văn hóa Úc được thực
hiện thông qua một sự sàn lọc kỹ càng và sự
phối hợp tinh tế giữa học sinh và các gia đình
địa phương. Cùng sống với các gia đình bảo
trợ, các em học sinh sẽ được trãi nghiệm cuộc
sống của gia đình người Úc và nhận được sự
tiếp đãi nồng hậu cũng như sự hỗ trợ quan tâm
như từ chính gia đình mình.
Việc sống với gia đình bảo trợ là một phần
không thể tách rời trong cuộc sống cộng đồng
mới của học sinh và luôn nhận được sự hỗ trợ
đặc biệt từ trường Blackfriars. Trong đó, Hiệu
Trưởng trường là người Giám hộ của học sinh
quốc tế chịu trách nhiệm toàn bộ đối với toàn
thể học sinh, Nhân Viên Trợ Giúp Học Sinh
Quốc Tế và Hiệu Phó của trường thường xuyên
gặp gỡ các em học sinh quốc tế nhằm giám sát
tiến độ học tập, các nhu cầu phát triển cá nhân
của học sinh cũng như việc thực hiện chương
trình sinh sống với gia đình người địa phương.
Học tập năm lớp 11 và 12
Lớp 11 và lớp 12, học sinh sẽ nhận Chứng
Chỉ Giáo Dục Nam Úc [SACE]: chứng chỉ
của 2 năm học được quốc tế công nhận. Tại
Blackfriars, học sinh được học một chương
trình học sâu rộng và đầy thử thách bao gồm
các chương trình thể thao ngoại khóa và các
hoạt động khác để hoàn tất Chứng Chỉ Giáo
Dục Nam Úc [SACE], một điều kiện tiên quyết
để vào đại học cũng như một số các lựa chọn
khác. Ở năm lớp 11 và 12, có hơn 30 môn học
cung cấp cho các em nhằm giúp các em theo
đuổi nhiều loại ngành nghề sau khi học tập.

Giáo dục bậc đại học tại Adelaide
Trường Blackfriars cam kết phát huy cách học
riêng biệt của từng học sinh. Sự thành công của
trường Blackfriars trong việc cung cấp nền giáo
dục vượt trội được thể hiện ở kết quả cuối năm
với 90% học sinh địa phương và học sinh quốc
tế được nhận thẳng vào các trường đại học trên
toàn nước Úc và thế giới đã mang lại vô số lựa
chọn cho tương lai từ bậc Đại Học, trường dạy
nghề TAFE và thị trường lao động.
Adelaide có ba trường đại học của Úc: Đại
học Adelaide, Đại học Nam Úc và Đại học
Flinders và hai đại học nước ngoài: Đại học
London và Carnegie Mellon. Những trường
đại học này cung cấp rất nhiều các ngành học
phong phú và đa dạng và tọa lạc gần với trung
tâm thành phố Adelaide. Nền tảng tại trường
Blackfriars làm cho sự chuyển tiếp học lên bậc
đại học một cách dễ dàng. Các em học sinh
của trường chúng tôi theo đuổi các ngành học
đa dạng tại bậc đại học như ngành Y, Kỹ Thuật,
Luật, Dược, Thương Mại, Tài Chính và Tiếp thị
để tham gia vào thị trường lao động như một
người toàn diện, chuyên nghiệp và tự tin.
Liên lạc với trường Blackfriars
Do luôn quan tâm đến nhu cầu của từng cá
nhân, trường Blackfriars được rất nhiều người
biết đến là một trường có thể đáp ứng được nhu
cầu của nhiều người. Chúng tôi xin mời quý vị
và con trai quý vị cùng hòa nhập vào gia đình
Blackfriars và cùng xây dựng cho truyền thống
của trường.
Để biết thêm về quy trình nộp hồ sơ, xin mời
quý vị liên hệ với Nhân Viên Ghi Danh hoặc
ghé thăm trang chủ của chúng tôi.
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