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VỊ TRÍ
Toạ lạc cách trung tâm thành phố
Melbourne CDB khoảng 2.5 km, trường
trung học Northcote nằm ở vị trí rất
thuận lợi với giao thông công cộng và
rất gần các cửa hàng, quán ăn, các cơ sở
vật chất của cộng đồng, các khu vui chơi
giải trí, thư viện và các trường đại học.
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Trường chúng tôi chào đón học sinh quốc tế
từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Chi
Lê, Thụy Sỹ, Đức, Hàn Quốc và rất nhiều các
quốc gia khác. Mỗi năm có khoảng 100 học
sinh quốc tế đăng ký vào học các năm cuối của
chương trình giáo dục phổ thông tại trường
trung học Northcote.

Ở đây học sinh được trải nghiệm một hành
trình học tập đầy hứng thú và sáng tạo để đến
khi kết thúc các em sẽ nhận Bằng tốt nghiệp
trung học phổ thông của bang Victoria (Victoria
Certificate of Education – viết tắt là VCE).
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Bà Sue Harrap – Hiệu trưởng

Chúng tôi tự hào về nền giáo dục của trường, một
nền giáo dục với mục tiêu giúp học sinh trở thành
công dân toàn cầu. Trường chúng tôi là một môi
trường đa bản sắc luôn đẩy mạnh việc gắn kết và
hiểu biết quốc tế cũng như chia sẻ các phương pháp
giáo dục toàn cầu. Học sinh của chúng tôi luôn nắm
bắt cơ hội để tỏa sáng trong môi trường đa dạng
phong phú này.

Bà Lixia Wang –
Phụ trách học sinh quốc tế

Hạnh phúc và sự tiến bộ của học sinh là trọng tâm
công việc hàng ngày của tôi. Trường chúng tôi luôn
tạo mọi điều kiện và cơ hội để học sinh phát triển
và tỏa sáng. Những học sinh có sức khỏe, học hành
chăm chỉ và có mục tiêu học tập rõ ràng nhất định
sẽ thành công. Với học sinh quốc tế, để thành công,
các em còn cần có tính kỷ luật và tự giác để có thể
luôn tập trung học tập.
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2 học sinh đạt ATAR 99.7
và 5 học sinh có điểm ATAR từ 99

Điểm ATAR trung bình là 72.7
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38% học sinh có
ATAR từ 80

CON ĐƯỜNG TỚI THÀNH CÔNG

Được thành lập vào năm 1926, trường trung
học phổ thông Northcote là một trường công
lập năng động nằm ở phía Bắc thành phố
Melbourne. Ngôi trường với một nền văn hóa tri
thức phong phú luôn thúc đẩy học tập và tinh
thần gắn kết với cộng đồng. Trường chúng tôi tự
hào được cộng đồng địa phương đánh giá cao.
Hiện tại trường có khoảng 1800 học sinh từ lớp
7 đến lớp 12 với 150 giáo viên và nhân viên.
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Bề dày lịch sử, thành tích học tập nổi bật của
học sinh và phương pháp giảng dạy đổi mới là
những yếu tố thu hút học sinh từ khắp mọi nơi
trên thế giới.
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VỀ CHƯƠNG TRÌNH
HỌC SINH QUỐC TẾ
CỦA TRƯỜNG

Trường Northcote luôn tự hào về thành tựu của từng thế hệ học
sinh. Trong 90 năm qua, nhiều cựu học sinh của trường đã trở
thành lãnh đạo cấp bang, cấp quốc gia và quốc tế trong các lĩnh
vực khác nhau và đã có nhiều đóng góp nổi bật cho cộng đồng.
Một số cựu học sinh tiêu biểu của trường gồm có Tiến sỹ James
Cairns, cựu Phó Thủ tướng Australia; Ngài John Cain, cựu Thủ tướng
bang Victoria; Ngài Don Chipp, cựu Bộ trưởng Liên bang; Ngài
Jac Nasar, chủ tịch BHP Billiton; Giáo sư Ken Inglis, nhà sử học.
Ngàu nay học sinh quốc tế của trường vẫn tiếp tục phát huy
truyền thống 90 năm đáng tự hào này để tiếp tục đạt thành tích
cao trong học tập. Sau khi rời Northcote, bước sang chương mới
của cuộc đời, các em vẫn tiếp tục cố gắng hết sức mình để đạt
kết quả cao nhất trong học tập và công việc.
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Trung Quốc
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Sau khi tốt
nghiệp đại
học tổng hợp
Melbourne,
chuyên ngành
Thậm định rủi ro,
Xing đã trở thành
một lãnh đạo
trẻ môi trường
kinh doanh quốc
tế. Cô là người
đồng sáng lập
Diễn đàn kinh
doanh Trung
Quốc, thu hút
nhiều người
đứng đầu trong
các lĩnh vực kinh
doanh, học thuật
và chính trị giúp
giải quyết các
thay đổi ở Trung
Quốc.

Jin Can đạt điểm
số tuyệt đối môn
Vật lý trong kỳ thi
tốt nghiệp trung
học phổ thông
năm 2007, và
được Giải thưởng
môn Vật lý của
đại học tổng
hợp Melbourne
cùng năm. Anh
tốt nghiệp đại
học tổng hợp
Melbourne
chuyên ngành
Thẩm định rủi
ro. Jin Can cũng
nhận được học
bổng toàn phần
cho bằng Tiến
sỹ Thẩm định rủi
ro của đại học
này. Hiện anh
đang giảng dạy
ở một đại học ở
Australia.

Mỹ Hạnh là học
sinh quốc tế đầu
tiên đạt danh
hiệu Thủ Khoa
trường vào năm
2010. Chị được
bầu chọn làm Hội
Trưởng Hội Học
Sinh Quốc Tế khi
còn học ở trường
Northcote. Sau
khi tốt nghiệp
từ Đại học
Melbourne, Mỹ
Hạnh dạy Toán và
Khoa Học tại một
trường Trung học
Công lập.

Châu có niềm
đam mê học hỏi
rất lớn và cô đã
đạt danh hiệu
Học sinh tiêu
biểu lớp 11 của
bang Victoria
năm 2015. Châu
được bầu làm
Hội trưởng Hội
học sinh quốc
tế năm 2015.
Cô luôn giúp
đỡ các bạn học
sinh quốc tế
khác. Châu hiện
đang học chuyên
ngành Xây dựng
và cơ sở hạ tầng
tại đại học tổng
hợp RMIT

