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CHÀO MỪNG BẠN TỚI HỌC VIỆN PHOENIX

HỌC VIỆN PHOENIX
Phoenix đã giảng dạy và ôn tập cho trẻ em để vào trường tiểu học 

và trung học trong 30 năm qua. Các chương trình chất lượng của 

chúng tôi phản ánh phương pháp giảng dạy hiện đại chú trọng 

giáo dục cho trẻ em và thiếu niên.

Các Chương trình Trẻ em được dạy trong môi trường giáo dục 

được thiết kế đặc biệt, đề cao chăm sóc và quan tâm tới phúc 

lợi. Học viên được hưởng môi trường học xá có sân vườn và nằm 

gần các phương tiện giao thông công cộng, và cũng chỉ cách 

thành phố và nơi ở người bản xứ một quãng ngắn.

Năm Kết quả Học tập của Chương trình Phoenix cho Trẻ em 

được thiết kế để bao gồm phương thức tích hợp nhằm nắm bắt 

được quá trình phát triển học tập phức tạp của trẻ em.

Kết quả rộng rãi sau đây đã được xác định:

    Trẻ em có ý thức cá tính mạnh

    Trẻ em hiểu và đóng góp cho thế giới

    Trẻ em có ý thức sức khỏe tốt

    Trẻ em tự tin và học tập cần mẫn

    Trẻ em giao tiếp hiệu quả

CHƯƠNG TRÌNH TRẺ EM
Ôn tập vào Trung học ............ trang 3

Tiếng Anh cho Thiếu niên  ............ trang 12

Chương trình học trong Kỳ nghỉ Trung học ............ trang 11

Tham quan Học tập ............ trang  9,10

Trao đổi Học sinh Trung học ............ trang 7

Trải nghiệm ở cùng người dân bản xứ ............ trang 8
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Introduction 

NĂM PHỔ THÔNG CHOOL TERM DATES
2019 2020 2021

Học kỳ 1 Kỳ 1 Ngày 4/2 - Ngày 12/4 Ngày 3/2 - Ngày 9/4 Ngày 1/2 - Ngày 1/4

Nghỉ giữa Học kỳ Ngày 13/4 - Ngày 28/4 Ngày 10/4 - Ngày 27/4 Ngày 2/4 - Ngày 18/4

Kỳ 2 Ngày 29/4 - Ngày 5/7 Ngày 28/4 - Ngày 3/7 Ngày 19/4 - Ngày 2/7

Nghỉ giữa Năm học Ngày 6/7 - Ngày 21/7 Ngày 4/7 - Ngày 19/7 Ngày 3/7 - Ngày 18/7

Học kỳ 2 Kỳ 3 Ngày 22/7 - 27/9 Ngày 20/7 - Ngày 25/9 Ngày 19/7 - Ngày 24/9

Nghỉ giữa Học kỳ Ngày 28/9 - Ngày 13/10 Ngày 26/9 - Ngày 11/10 Ngày 25/9 - Ngày 10/10

Kỳ 4 Ngày 14/10 - Ngày 19/12 Ngày 12/10 - Ngày 17/12 Ngày 11/10 - Ngày 16/12

Hệ thống giáo dục Tây Úc có đẳng cấp thế giới. Tại Perth, một thành phố với chỉ hơn 2 triệu dân, có năm trường đại học mà một trong 

số đó nằm trong nhóm Go8.

Khung giáo dục k-12 mang tới cho các phụ huynh sự lựa chọn các trường công và tư nổi bật.

Các trường công đều dạy chung cả nam và nữ và tuân theo chương trình giảng dạy quốc gia. 

Các trường tư là những trường độc lập mang tới sự lựa chọn môi trường học đơn giới tính hoặc cả hai giới tính và đi học ban ngày hoặc 

nội trú.

Các trường công và tư đều được xếp loại cao như nhau về những thành tựu xuất sắc trong ATAR (Xếp loại Nhập học Đại học) của khối đại 

học.

Phần lớn các trường đều có lớp chuyên như Khoa học và Toán, Nghệ thuật và Nhân văn, Ngôn ngữ và Thể thao. Một số phụ huynh chọn 

trường căn cứ theo sở thích hoặc tài năng đặc biệt của con cái. Tuy nhiên, đa số phụ huynh chọn trường căn cứ theo khu vực họ sống.

KHUNG GIÁO DỤC K-12
Mẫu giáo tới Lớp 4    Tiểu học Sơ ban

Lớp 5 - 6     Tiểu học Cao ban

Lớp 7 - 10    Trung học cơ sở

Lớp 11 - 12    Trung học phổ thông

Học sinh sẽ chuẩn bị thi Chứng chỉ Giáo Dục Tây Úc trong quá trình Lớp 11 và 12 (Western Australian Certificate of Education). Vào cuối 

Lớp 12, học sinh dự kỳ thi cuối cùng và kết quả điểm ATAR cuối cùng được xác định bằng cách kết hợp các điểm kiểm tra liên tục đạt được 

trong cả lớp 11 và 12 và kết quả trong kỳ thi cuối cùng (50/50).

Tuy nhiên, có nhiều cách để vào đại học tại Úc và cách vào học thông qua hệ thống kỳ thi cuối cùng (ATAR) hiện này chỉ chiếm 50% số sinh 

viên vào đại học. Những cách khác đang trở nên phổ biến là thông qua Chương trình Liên thông của nhà cung cấp dịch vụ phi trung học, 

chỉ thông qua Chứng chỉ WACE hoặc thông qua hồ sơ năng lực.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình Trẻ em tại Phoenix được tổ chức xoay quanh bốn kỹ năng vĩ mô bao gồm nghe, nói, đọc và viết và ứng dụng của chúng 

trong môi trường học thuật.

Ngoài ra, toàn bộ các chương trình đều cân nhắc những chuyên 

ngành học mà sinh viên sẽ học chuyên sâu, kỹ năng xã hội, chiến 

lược học tập ngôn ngữ và cuộc sống học đường.

Cách tiếp cận này được xây dựng một cách khái quát và nhằm dựng 

nên “bức tranh lớn” cho trẻ em gia nhập trường học. 
Các chuyên ngành trong Chương trình học Giao thoa là khoa học xã 

hội, Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) và giáo dục 

thể chất cũng được coi là cơ sở cho việc học tập trong tương lai và 

năng lực trong cuộc sống.

Phù hợp với triết lý của Phoenix, lối tiếp cận kiểu xoắn ốc để giảng 

dạy đang được sử dụng. Phương pháp này đòi hỏi lặp lại một cách 

bền bỉ và thực hành các kỹ năng đa dạng, chiến lược và cách thức cần 

thiết để ôn luyên cho các trường Tiểu học và Trung học chính quy.

DỰ BỊ TRUNG HỌC

Các chương trình Trẻ em Phoenix được thiết kế đặc biệt để đạt được những mục tiêu rộng lớn sau đây:

    Tăng khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh của trẻ

    Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động văn hóa nhằm phát triển kiến thức về Xã hội Úc

    Tăng sự tự tin của trẻ từ đó cho phép các em tham gia các tình huống xã hội và học thuật  

    Giúp trẻ phát triển sự hiểu biết về cách các em học tập tốt nhất và khuyến khích tự học tập 

    Khuyến khích học tập hợp tác

    Tăng cường học ngôn ngữ thông qua bài hát, nhạc, kịch nghệ và biểu diễn

    Phát triển kỹ năng vận động   

Các chương trình Thiếu niên và Trung học Phoenix đã được tạo ra để chuẩn bị cho trẻ em trong lứa tuổi 6-17 các kỹ năng đặc biệt và kỹ 

năng ngôn ngữ nâng cao và kỹ năng học thuật phải có trong môi trường tiểu học hoặc trung học chính quy.

Tiếng Anh Học thuật Phoenix dành 

cho Chương trình Dự bị Trung học

Chương trình Tiếng Anh Thiếu niên 

Phoenix

TRƯỜNG TRUNG HỌC

Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Lớp 4 – 6

Đại học
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TRẢI NGHIỆM:
Trẻ em Đi học có khát khao là việc học tập phải phù hợp và có tính ứng 

dụng rõ ràng. Đầu óc linh hoạt có nghĩa là các em cởi mở với những ý 

tưởng mới và sẵn sàng chủ động cũng như chấp nhận khó khăn.

Những nhu cầu này của trẻ em đi học được đáp ứng bởi:

• Các tiết học được thực hiện dựa trên thực hành rất chủ động

• Những tiết học phản hồi mở, tại đó các quan điểm của học sinh 

được giáo viên và các bạn học sinh sẽ được thảo luận và đánh giá.

• Việc giảng dạy khóa học là sự kết hợp của giảng dạy bằng lời nói 

và thông tin hình ảnh thông qua tư liệu in, tư liệu bằng video/

trên web và thực hành giả lập đáp ứng các nhu cầu về âm thanh, 

hình ảnh và cảm giác vận động của người học.

• Công nghệ hiện đại như Bảng điện tử được trang bị tại mọi 

phòng học và sử dụng tích hợp trong toàn bộ các bài học

• Học chuyên Tiếng Anh - ngữ pháp và các chức năng ngôn ngữ

• Đào tạo tiếng Anh trong các lĩnh vực kỹ năng ở trung học cơ sở 

có liên quan tới các môn học ở Trung học

• Chiến lược và kỹ năng Đọc và Tốc ký

• Kỹ năng Viết Luận

• Kỹ năng Giao tiếp bằng Lời và Nghe

• Học CNTT, Học Truyền thông, Kịch nghệ

• Kỹ năng Tư duy Phản biện và Giải quyết Vấn đề

• Lịch sử & Văn hóa Úc

• Kỹ năng học, kỹ năng nghiên cứu, đọc nhanh, viết báo cáo và làm 

bài tập

• Sỹ số lớp nhỏ

• Chương trình giải trí đầy đủ

 Nhiều chuyến tham quan thể thao/văn hóa được tổ chức bởi 

nhà trường trong thời gian lên lớp để tạo điều kiện cho học sinh 

hiểu về xã hội Úc và chuẩn bị cho họ thích nghi với môi trường 

trường học chính kiểu Úc.

“Mục tiêu của Tiếng Anh Học thuật Phoenix cho Chương trình Dự bị Trung học là nhằm chuẩn bị cho học 

sinh vào học hệ tiểu học và trung học tại Úc.”

Tuoran từ Trung 

Quốc đã hoàn 
thành khóa Tiếng 
Anh Dự bị Trung 
học Phoenix để 
vào học Lớp 10 
tại Trường Trung 
học Phổ thông 
Churchlands năm 
2010. Kể từ đó, 
anh đã hoàn tất 
Cử nhân Nghệ 
thuật, chuyên 
ngành Truyền 
thông Đại chúng và 
Marketing tại Đại 
học Curtin và Cao 
học ngành Công 
tác Xã hội tại UWA.
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THỜI KHÓA BIỂU HÀNG TUẦN MẪU TẠI PHOENIX
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8.45 sáng - 10.15 sáng

NÓI VÀ VIẾT:

Ngôn ngữ So sánh & Tương phản So sánh thì Tiếp diễn và thì Đơn giản
Câu điều kiện lý do/ tương phản/

mục đích

Phát biểu lần lượt & thảo luận quan 

điểm
Lập kế hoạch Thuyết trình bằng Lời

10.15 giờ sáng Tạm nghỉ 15 phút

10.30 sáng - 12.00 trưa
NGHE VÀ ĐỌC:

Kỹ năng tốc ký Dữ liệu và Quan điểm Toàn diện Báo cáo – xác định mục đích, khán giả Nghe từ khóa Nghe định hướng

12:00 trưa Ăn trưa 45 phút

12.45 trưa - 1.45 chiều
THỰC HÀNH VÀ TRÌNH DIỄN:

Đóng vai Tranh biện trong Lớp Báo cáo Nhóm

1.45 chiều Tạm nghỉ 15 phút                                                                                                                                   Tạm nghỉ 15 phút

2.00 chiều - 3.00 chiều
NGHIÊN CỨU TRỌNG TÂM ĐẶC BIỆT

Kiến thức về nước Úc Điện toán cho Mục đích Học thuật Điện toán cho Mục đích Học thuật
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CÁC CẤP ĐỘ HỌC THUẬT CỦA HỌC VIỆN PHOENIX
Cấp độ Tiếng Anh CEFR Tiến bộ theo kỳ 

vọng* 

khoảng điểm kỹ 
năng IELTS

Điểm tương đương*
Năm học

Tiền Trung cấp A2+ 6 -8 tuần 3.5

Trung cấp 1 B1 12 tuần 4.0 Lớp 7/8/ 9

Trung cấp 2 B1+ 6 - 8 tuần 5.0

Trung cấp Bậc cao B2 6 - 8 tuần 5.5 Lớp 10/11/12

Tiền Cao cấp B2+ 6 - 8 tuần 6.0 Sinh viên

Cao cấp C1 6 - 8 tuần 6.5 Sau đại học

Yêu cầu tiếng Anh để vào học Trung học Tây Úc

 iPEPT = kiểm tra Năng lực tiếng Anh trực tuyến của Phoenix

 CEFR - Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu: Thang điểm Toàn cầu

HỌC KỲ PHOENIX
2019 2020 2021

Nhập học Nghỉ Tuần Nhập học Nghỉ Tuần Nhập học Nghỉ Tuần

Kỳ 1 Ngày 4/2 Ngày 26/4 12 Ngày 3/2 Ngày 27/4 12 Ngày 1/2 Ngày 16/4 11

Kỳ 2 Ngày 29/4 Ngày 19/7 12 Ngày 28/4 Ngày 19/7 12 Ngày 19/4 Ngày 16/7 13

Kỳ 3 Ngày 22/7 Ngày 10/10 12 Ngày 20/7 Ngày 11/10 12 Ngày 19/7 Ngày 8/10 12

Kỳ 4 Ngày 14/10 Ngày 2/2 14 Ngày 12/10 Ngày 31/1 14 Ngày 11/10 Ngày 28/1 14

Lưu ý: Học sinh phải hoàn thành ít 

nhất một học kỳ.

Học sinh có thể bắt đầu học vào bất 

kỳ thứ Hai nào, tuy nhiên nên hoàn 

tất việc học vào một trong những 

ngày nghỉ học.



Niko là một học 
sinh rất giỏi trong 
lớp Dự bị Trung 
học trong năm 
2010.

Kể từ khi tốt 
nghiệp, Niko đã 
tới UWA để nghiên 
cứu Khoa thần 
kinh rồi sau đó là 
học lớp Liệu pháp 
bằng Chức năng 
tại Đại học Curtin.
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YÊU CẦU ĐẦU VÀO TIẾNG ANH:
Mọi học sinh trung học đều được kỳ vọng chứng tỏ được cấp độ tiếng Anh hiện tại của mình (ví dụ như Cambridge ‘O’ hoặc ‘A’ Level; IELTS; TOEFL...). Học sinh 

không thể thực hiện điều đó thì phải hoàn tất Bài kiểm tra tiếng Anh iPEPT (Kiểm tra Năng lực tiếng Anh Trực tuyến của Phoenix) hiện có thông qua Học 

viện Phoenix hoặc qua các Đại lý Giáo dục được lựa chọn.

Toàn bộ học sinh đã hoàn thành khóa học tiếng Anh Phoenix (và học sinh được vào thẳng) đều phải đáp ứng các cấp độ tiếng Anh bắt buộc theo biểu đồ 

‘Cấp độ Học thuật Học viện Phoenix’.

Thông thường, học sinh sẽ phải hoàn thành tối thiểu một học kỳ thì mới đủ điều kiện tốt nghiệp để vào học chương trình học thuật tại trường trung học 

hoặc tiểu học.

KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CỦA PHOENIX (IPEPT)
Kiểm tra Năng lực Tiếng Anh Trực tuyến của Phoenix (iPEPT) là một bài kiểm tra trên internet đầy sáng tạo theo đó đánh giá về Ngữ pháp, Từ vựng, Viết, Đọc 

và Nghe.

    Kết quả bài Kiểm tra có trong 48 giờ.

    Đưa ra cấp độ tiếng Anh chính xác liên quan tới  IELTS, TOEFL, CEFR và các chuẩn khác.

    Dự tính phải học bao nhiêu tuần tiếng Anh để nhập học trường chính

www.phoenix.wa.edu.au   |   info@phoenix.wa.edu.au   |   T: + (618) 9235 6000  Cricos Provider Code: 00066D

First name :   Date of Birth :  

Surname :   Nationality :    

Highest Education Level :  

Notes:

iPEPT Report

iPEPT Results

Current English level :   

Desired pathway / level required :   

Recommendations

& Summary

:   

Component Speaking Writing Grammar/ 

Vocabulary

Reading Listening Overall Grade

CEFR Result

Level Descriptor (See over for full table)

Levels:

CEFR / Approx IELTS Equivalent

CEFR Level Descriptors 

(Common European Framework of Reference for Languages: global scale)

Note:

N/A - denotes not applicable.

Incomplete - denotes the component was not attempted.

NC - denotes sufficient language  grade.

Overall grade will not be given unless all components are attempted. 

5. CEFR/ IELTS equivalencies based on CEFR published equivalencies.ivalencies.

6. These approximate IELTS scores are only estimateres are only estimates and do not represent true IELTS results which can only 

be ascertained and awe ascertained and awarded as a result of a student undertaking an IELTS test (academic module) at an

official IELTS test centre.

7. Progress - The anticipated weeks of study at an ESL level (will vary depending on individual circumstances,

eg. commencing language level; home environment; commitment to learning; age and cultural 

differences).

PEPT - Phoenix English Proficiency Test

CEFR - Common European Framework of Reference: Global Scale

Student details

Assessor’s signature: Date:

Linh Nhi   

DUONG

30/11/2003 

Vietnamese

Year 9

Year 10 - B2

A2+

B2

28 - 32 weeks. Must work on writing in particular.

N/A A2 A2+ B1 A2+ A2+

CEFR A2 / IELTS 3.0

CEFR A2+ / IELTS 3.5

Can understand sentences and frequeently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic 

personal and family information, shoppping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks 

requiring a simple and direct exchangee of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of 

his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

18/04/2018

iPEPT Results

Current English level :   

Desired pathway / level required :   

Recommendations

& Summary

:   

Component Speaking Writing Grammar/ 

Vocabulary

Reading Listening Overall Grade

CEFR Result

Level Descriptor (See over for full table)

Levels:

CEFR / Approx IELTS Equivalent

CEFR Level Descriptors  

(Common European Framework of Reference for Languages: global scale)

A2+

B2

28 - 32 weeks. Must work on writing in particular.

N/A A2 A2+ B1 A2+ A2+

CEFR A2 / IELTS 3.0

CEFR A2+ / IELTS 3.5

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic 

personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks 

requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of 

his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.



Dự bị Trung học

Thời lượng Khóa 
học

2 tới 48 tuần

Giờ/tuần: 23 giờ trực tiếp

Khai giảng: Bắt đầu vào bất kỳ thứ Hai nào

Sỹ số lớp: Trung bình 15 học sinh/lớp

Tuổi: Từ 11 tới 17 tuổi

Nơi ở • Ở cùng người bản xứ (phụ thuộc khả 
năng cung cấp)

• Beatty Lodge (có phụ huynh ở cùng)
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SẮP XẾP TRƯỜNG
• Học sinh và gia đình được tư vấn để tìm ra đúng trường phù hợp với nhu cầu của họ

• Học viện Phoenix nộp đơn cho trường ưa thích đó khi nhận được bảng điểm của học sinh

• Thư mời học được gửi cho học sinh

• Báo cáo Tiến trình Tiếng Anh được gửi cho gia đình và Trường mỗi 12 tuần và khi kết thúc khóa học

• Khi vào trường trung học, Học viện Phoenix trợ giúp cho học sinh bằng cách tổ chức đi thăm trường để gặp Hiệu trưởng và giúp chọn 

môn học, mua sách vở và đồng phục

MỘT SỐ TRƯỜNG TẠI TÂY ÚC
TRƯỜNG NAM SINH ĐỘC LẬP:

Wesley College
Scotch College
Christ Church Grammar School 
Hale School    

TRƯỜNG NỮ SINH ĐỘC LẬP:

Methodist Ladies College 
Presbyterian Ladies College 
Perth College 
Penhros College

TRƯỜNG ĐỘC LẬP (NAM VÀ NỮ HỌC 

CHUNG):

Aranmore Catholic College 
Kennedy Baptist College 
Kingsway Christian College 
St Andrew’s Grammar

TRƯỜNG CÔNG:

Mt Lawley Senior High School 
Carine Senior High School 
Thornlie Senior High School
Canning College

Bà Jessica Gorman thuộc 

Phòng đăng ký của Phoenix 

đã quản lý toàn bộ công tác sắp 

xếp trường trung học ở Phoenix 

trong hơn 20 năm. Kinh nghiệm 

và tư vấn của Jessica về trường 

phù hợp nhất là rất quan trọng 

để đạt được kết quả tốt nhất 

cho học sinh và gia đình.

• Chương trình Trao đổi Trung học có thể được thu xếp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ phòng đăng ký.

Liên hệ với Jessica tại   
admissions@phoenix.wa.edu.au



NƠI Ở
Học viện Phoenix chọn lọc kỹ gia đình dân bản xứ Úc cho học 

sinh muốn ở cùng khi họ tham gia Khóa học Tiếng Anh Học 

thuật cho Dự bị Trung học. Khi học sinh vào trung học, nhà 

trường thường sẽ tìm một gia đình mới.

Rất nên ở nhà dân bản xứ. Sự hòa nhập về Tiếng Anh và văn hóa 

khi ở cùng gia đình người Úc sẽ tăng cường phát triển tiếng Anh 

của học sinh .

Mọi gia đình dân bản xứ cho ở cùng đều được Phoenix thẩm định: 

  nhân viên Phoenix điều tra cá nhân và thẩm định 

  Kiểm tra Năng lực Làm việc cùng Trẻ em (WWC) còn hiệu lực

  Chứng nhận Tư pháp (NPC) còn hiệu lực 

GIÁM HỘ
Pháp luật quy định học sinh dưới 18 tuổi phải sống cùng người 

giám hộ đã được duyệt.

Khi học tại Học viện Phoenix, Học viện cùng gia đình Dân bản 

xứ sẽ là người giám hộ cho học sinh, tuy nhiên khi học sinh vào 

hệ đào tạo chính quy thì phải có người giám hộ chỉ định được 

duyệt. Nếu học sinh không có bạn thân hoặc người nhà tại Perth 

sẵn lòng làm người giám hộ thì Học viện Phoenix hoặc trường 

học có thể chỉ định người giám hộ cho học sinh đó.

Ở CÙNG NGƯỜI 
BẢN XỨ

Học viện Phoenix nổi danh vì khả năng cung cấp dịch vụ 

đa dạng, đặc biệt là dành cho học sinh nhỏ tuổi. Học 

viện Phoenix có thể giúp Sắp xếp Trường Trung học, 

giám hộ, nơi ở, tư vấn phúc lợi học sinh, định hướng 

và thậm chí trợ giúp mở tài khoản ngân hàng!
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THAM QUAN HỌC TẬP

THAM QUAN HỌC TẬP THEO ĐOÀN  
là cách tuyệt vời để kết hợp tiếng Anh chuyên sâu với tham quan. 

Chúng tôi cung cấp các gói đầy đủ cho trường học, cao đẳng, đại học, 

khách hàng công ty và đại lý. Báo giá và chương trình mẫu được cung 

cấp theo yêu cầu.

• Có sẵn quanh năm.

• Tùy chọn cho mọi nhóm tuổi từ Trẻ em tới Người lớn.

• Nhiều hoạt động và tham quan.

• Tùy chọn nơi ở – ở cùng dân bản xứ và khu ở sinh viên “trong học 

xá” hoặc căn hộ dịch vụ.

• Mọi khía cạnh của chương trình được tự tổ chức với dịch vụ hỗ 

trợ khẩn cấp 24 giờ.

• Học tiếng Anh vào các buổi sáng và giải trí vào buổi chiều.

• Sự đa dạng về tùy chọn bữa ăn để phù hợp với mọi khẩu vị và 

ngân sách.

• Mọi gia đình dân bản xứ cho ở cùng đều được Phoenix thẩm 

định:

  nhân viên Phoenix điều tra cá nhân và thẩm định

  Thẻ cho phép Làm việc cùng Trẻ em (WWC) còn hiệu lực

  Lý lich Tư pháp còn hiệu lực

TRỌN GÓI THEO YÊU CẦU ĐỂ ĐÁP 
ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN
• Nửa ngày học tiếng Anh và nửa ngày hoạt động theo chuẩn, hoặc 

các lớp tiếng Anh học cả ngày

• Hòa nhập Đại học tại bất kỳ đại học nào ở Tây Úc

• Hòa nhập Trường học tại những trường hàng đầu

• Tour chủ đề Nghi thức Miền Tây 

• Tour Thể thao 

• Trải nghiệm nghỉ tại Nông trại 

• Tour lãnh đạo 

• Khoa học và công nghệ

• Các lớp đặc biệt

9
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Mẫu Thời khóa biểu Tham quan Học tập theo Yêu cầu

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy

Ngày 1 

Ngày 8

Ngày 2 

Ngày 9

Ngày 3

Ngày 10 

Ngày 4

Ngày 1 1

Ngày 5 

Ngày 1 2

Ngày 6 

Ngày 1 3

Ngày 7

Ngày 14

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Tiếng Anh về Tiền và Vàng. Tìm 

hiểu một chút về lịch sử Cơn sốt 

Vàng (Gold Rush) của Perth.

CHIỀU:

Gold Mint và  

Elizabeth Quay.

Gold Mint cho bạn thấy quy 

trình làm ra vàng. Điểm đến 

cuối của chuyến tham quan 

buổi chiều là khu phức hợp 

Elizabth Quay trị giá 300 triệu 

đô la của Perth.

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Tìm hiểu về động vật bản 

địa Úc

CHIỀU:

Công viên Hoang dã 

Caversham 

Tới thăm Thung lũng 

Swan; Công viên Hoang dã 

Caversham là nhà của những 

động vật bản địa Úc; Chuột 

túi Đỏ, Gấu túi mũi trần và 

Gấu túi. Tới thăm Nhà máy Sô 

cô la nổi tiếng.

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Tiếng Anh cho Đại học 

và ghi danh tại một Đại 

học Úc. 

CHIỀU:

Tour thăm Học xá Đại 

học Tây Úc

Thăm một trong những 

đại học hàng đầu của 

Úc, Đại học Tây Úc, thuộc 

nhóm 8 Đại học lâu đời và 

danh giá. 

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Tìm hiểu về sự sống trong 

đại dương của Úc

CHIỀU:

Thủy cung AQWA (Bể thủy 

sinh của Tây Úc)

AQWA đưa bạn tới gần thiên 

nhiên hơn mức bạn dám làm. 

Hãy thưởng thức cảm giác 

mạnh khi chỉ cách Cá mập, Cá 

đuối và Lươn trong gang tấc

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Tiếng Anh về Phép tắc Ăn 

uống và Cách Đọc Công 

thức nấu ăn.

CHIỀU:

Học làm Bữa điểm tâm 

Western Etiquette

Tìm hiểu phép tắc ăn uống 

với bạn bè Tây Úc và học 

cách làm món điểm tâm 

kiểu Tây Úc truyền thống. 

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Chuẩn bị cho học sinh 

hòa nhập vào trường học 

của Úc 

CHIỀU:

Hòa nhập với Trung học

Thăm một trong những 

trường trung học hàng 

đầu của Perth. Kết bạn với 

người Úc, tới lớp học Úc 

trong trường trung học Úc.

 SÁNG: 

Chào mừng tới Phoenix/ 

Kiểm tra Định hướng 

CHIỀU:

Tour Định hướng Thành phố 

Tour ngắn trong Thành phố 

bằng phương tiện công cộng để 

giải quyết những nhu cầu của 

học sinh như đổi tiền & các đồ 

dùng khác.

Tiệc nướng ngoài trời  

Kings Park 

Thưởng thức tiệc nướng ngoài 

trời kiểu Úc truyền thống tại 

Kings Park, ngắm thành phố & 

Sông Swan.

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Tìm hiểu về Perth, nổi tiếng  

có một số bãi biển đẹp nhất 

trên thế giới.

CHIỀU:

Adventure World

Đây là một trong những khu 

vui chơi dưới nước thú vị 

nhất tại Perth. Hãy dành cả 

ngày vui đùa và trải nghiệm 

tuyệt vời với bạn bè. Phải có 

mũ rộng vành, khăn tắm và 

đồ bơi.

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Tiếng Anh trong văn hóa 

Bản địa Úc.

CHIỀU:

Văn hóa Thổ dân –Tìm 

hiểu cách Chơi Didgeridoo

Tìm hiểu lịch sử và văn hóa 

của didgeridoo. Học và tìm 

hiểu cách chơi loại nhạc cụ 

kỳ diệu này.

 SÁNG: 

Lớp Tiếng Anh

Thuyết trình và Kết thúc

CHIỀU:

Lễ tốt nghiệp và dùng 

Bữa trưa với Pizza

Học sinh được trao Chứng 

chỉ và Báo cáo của Giáo viên 

tại lễ tốt nghiệp, sau đó 

dùng Bữa trưa với Pizza. 

Đến Sân bay.

Chào mừng tới Perth

Gặp gỡ Gia đình Người bản xứ ở 

cùng tại Học viện Phoenix

Trung tâm Cá heo 

Bunbury

Có cơ hội lặn bằng ống 

thở và bơi với cá heo hoặc 

tương tác với chúng trong 

trung tâm, nơi bạn có thể 

đứng ở vùng nước cạn và 

tới gần rất nhiều cá heo 

thường tới khu vực này.

Chèo thuyền trên sông 

Swan

Thưởng thức thú vui 

và sự náo nhiệt của 

hành trình chèo thuyền 

trên Sông Swan trong 

thuyền catamaran cho 

2 hoặc 3 người. Đây là 

một hoạt động cực vui 

và an toàn. 

Di chuyển tới Sân bay 

để Bay về

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để tạo ra chương trình theo yêu cầu của bạn: 

tours@phoenix.wa.edu.au

Trải nghiệm Qua đêm ở 

Nông trại Vùng đất hoang 

bụi rậm

Đến để trải nghiệm nơi xa xôi 

trong nông trang làm việc 

thực sự và thưởng thức tour 

Thám hiểm Vùng hoang dã 

Wild Eco. Thám hiểm ngoài 

trời không thể nào quên 

tại những vùng hoang dã 

của Úc; đường mòn, Ném 

Boomerang, Chèo thuyền và 

thưởng thức trà Billy Tea & 

bánh mỳ Damper trong một 

bữa tiệc trà sáng hoặc chiều 

đích thực kiểu Úc. 

Chăm sóc và an toàn là điều quan trọng nhất......
......đó là lý do tại sao hơn 30 năm qua Phoenix đã trở thành một trong 
những nhà cung cấp dịch vụ Tham quan Học tập hàng đầu của Úc.



TẬN DỤNG KỲ NGHỈ CỦA TRƯỜNG VÀ...
    Kết hợp học tiếng Anh với trải nghiệm Ở nhà dân bản xứ Úc thú vị & / hoặc nhiều hoạt động vui vẻ tuyệt 

vời.

    Đón nhận cơ hội kết bạn với nhiều trẻ em khác từ khắp nơi trên thế giới; 

    Trải nghiệm nước Úc - con người, văn hóa & lối sống, môi trường và thiên nhiên hoang dã

Các Đặc điểm Chính của Khóa học tiếng Anh:

• Tuổi: 11 - 17 tuổi.

• Có sẵn các cấp độ từ Mới học cho đến Nâng cao.

• Chú trọng trôi chảy trong các kỹ năng ngôn ngữ nói ở cấp độ thấp.

• Ở cấp độ cao hơn thì nhấn mạnh vào sự chính xác, vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp phức tạp.

• Kiểu giảng dạy tương tác, lấy học sinh làm trung tâm.

• Giáo viên có kỹ năng cao.

• Sử dụng công nghệ mới nhất.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRONG KỲ NGHỈ TRUNG HỌC

Giá bao gồm: 
(các mục tùy thuộc chương trình trọn gói 
đã chọn)

    Phí Ghi danh

    Học Phí Tiếng Anh

    Thuê Sách Bổ trợ

    Phí ở Nhà dân bản xứ

    Phí sân bay

    2 Hoạt động Nửa Ngày (3 

giờ) Mỗi Tuần 

    Thú vị và Mang tính giáo dục 
Chuyến tham quan như:

• Leo Núi
• Bảo tàng/Phòng trưng bày 

Nghệ thuật
• Bowling
• Vườn thú Perth
• Công viên Hoang dã 

Caversham 
• AQWA (Thủy cung Tây Úc)
• Khoa học- Công nghệ
• Perth Mint
• Chợ Fremantle

Chương trình học trong Kỳ nghỉ Trung học (Mẫu)
Tùy chọn Trọn gói (Tối đa 8 tuần)
Tùy chọn 1: Tiếng Anh + Ở nhà dân bản xứ + Giải trí
Các khoản phí bao gồm phí ghi danh, học phí, phí tiễn sân bay, ở nhà dân bản xứ và 2 hoạt động nửa ngày (3 
giờ) mỗi tuần

Tùy chọn 2: Tiếng Anh + Giải trí (không ở nhà dân bản xứ)
Các khoản phí bao gồm phí ghi danh, học phí và 2 hoạt động nửa ngày (3 giờ) mỗi tuần

Tùy chọn 3: Tiếng Anh + Giải trí (không có hoạt động)
Các khoản phí bao gồm phí ghi danh, học phí, phí tiễn sân bay, ở nhà dân bản xứ
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Những Nét Cơ bản của Chương trình Tiếng Anh cho Trẻ em:

Thời lượng Khóa học: 2 tới 48 tuần

Giờ/tuần: 23 giờ trực tiếp

Khai giảng: Bắt đầu vào bất kỳ thứ Hai nào

Sỹ số lớp: Trung bình 15 học sinh/lớp

Tuổi: Từ 6 tới 11 tuổi 

Nơi ở •  Ở cùng người bản xứ (phụ thuộc khả 
năng cung cấp)

•  Beatty Lodge (có phụ huynh ở cùng)

Điều kiện đặc biệt •  Học sinh phải ở cùng và được hộ tống 
tới/từ trường bởi Phụ huynh hoặc Người 
kèm cặp được Phụ huynh chỉ định hoặc 
Ở cùng dân bản xứ với dịch vụ đưa đón 
hàng ngày.

TIẾNG ANH CHO THIẾU NIÊN

TIẾNG ANH HỌC VIỆN PHOENIX CHO THIẾU NIÊN
Chương trình độc đáo này được thiết kế đặc biệt cho Thiếu niên từ 6 tới 11 tuổi, để học liên thông cho cho trẻ em vào trường tiều học lớp 3-6 hoặc phục vụ như 

một chương trình kỳ nghỉ ngắn hạn. Chương trình này là cách tốt nhất để giới thiệu tiếng Anh tới con em bạn thông qua khóa học thú vị và phù hợp với lứa 

tuổi. Học viện Phoenix cung cấp môi trường học tập hoàn hảo với chương trình học chú trọng giảng dạy có giao tiếp và tương tác. Mỗi lớp đều có trẻ em đến từ 

nhiều quốc gia khác nhau và tất cả đều được dạy bởi các giáo viên chuyên trách Thiếu niên giàu kinh nghiệm trong học xá an toàn và thân thiện của chúng tôi.

    Ngày khai giảng và thời lượng khóa học linh hoạt.

    Giáo viên tiếng Anh là các chuyên gia về Thiếu niên.

    Được thiết kế để vào học Tiểu học.

    Các hoạt động sáng tạo, bài hát, nhạc, kịch và nấu ăn đều nằm trong 

chương trình tương tác.

    Đánh giá tiến trình hàng tuần và 6 báo cáo hàng tuần.

    Người kèm cặp / Phụ huynh có thể tham gia các lớp tiếng Anh người 

lớn với giá đặc biệt.

TỪ 6 TỚI 11 TUỔI
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Các phòng học hiện đại với công nghệ 
Bảng điện tử cùng Wifi Miễn phí trên 
toàn học xá.

Môi trường đa quốc tịch tuyệt vời với 
học sinh đến từ hơn 30 quốc gia khác 
nhau.

Chào mừng bạn tới Học viện Phoenix! Mỗi khía cạnh trong học tập & trải nghiệm cuộc 
sống của bạn đều quan trọng với chúng tôi nên chúng tôi đã thiết kế trải nghiệm học 
xá để đảm bảo bạn có cơ hội tốt nhất nhằm đạt được các mục tiêu của mình.

Một học xá có vườn xinh đẹp và độc đáo - đó là không gian tuyệt vời để kết bạn từ khắp nơi trên 
thế giới. Nhân viên siêu thân thiện và rất niềm nở, khẩu hiệu của chúng tôi trong 30 năm qua là 
‘Luôn luôn Quan tâm’.



Trung Quốc

Ấn Độ

Malaysia

Singapore

PERTH

Perth, liên tục được xếp hạng là một trong tốp 
10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới
 (Xếp loại các thành phố đáng sống toàn cầu 2015 - 2017)

Việt Nam

Indonesia

GMT+8

Cùng múi giờ với Châu Á!

PERTH là thủ phủ của bang Tây Úc. Đây là một đô thị quốc 
tế và được liên tục xếp hạng là một trong những thành phố đáng 
sống nhất trên thế giới. 

    Môi trường an toàn để học tập

    Du học sich được chiết khấu 40% - 45% trên các phương tiện 
giao thông công cộng

    Cơ sở thể thao đẳng cấp thế giới

    Một số bãi biển đẹp nhất thế giới

    Nhiều nhà hàng đa dạng, phản ánh bầu không khí đa văn 
hóa của Perth

    Cơ hội đi làm thêm

    Xe bus miễn phí tại các khu vực trong Thành phố

    Nhiều công viên và bãi ngập nước, bao gồm cả Kings Park 
nổi tiếng.

    Ảnh sông Swan
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facebook.com/PhoenixAcademy.PerthWA

youtube.com/user/PhoenixAcademyWA

twitter.com/phoenixAcademy
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“Liên tục được xếp trong tốp 10 thành phố 
đáng sống nhất và an toàn nhất trên thế giới”
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