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SCHOOL LOCATION 

Located only 2.5 kilometres from the 
Melbourne CBD, Northcote High is 
well serviced by public transport and 
within walking distance to shops, cafes, 
community and recreational facilities, 
libraries and universities. 
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TRƯỜNG 
TRUNG HỌC 
NORTHCOTE
MELBOURNE, AUSTRALIA

VỊ TRÍ
Toạ lạc cách trung tâm thành phố Mebourne 
6.3km, trường trung học Northcote nằm ở vị trí 
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.

NHỮNG CƠ HỘI VÀ TRẢI NGHIỆM



Our school is renowned for its academic 
excellence and dedicated, innovative 
teaching that appeals to students worldwide. 

Our well established International Student 
Program has welcomed students from 
Vietnam, China, France, Chile, Germany and 
many more countries. Each year about 100 
International students enrol in the Senior 
Years at Northcote High. 

They experience the creative and exciting 
learning journey the school community 
offers whilst working towards their Victorian 

OUR 
INTERNATIONAL 
STUDENT PROGRAM
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La Trobe 
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RMIT 
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Pathway 
and Degree 

Colleges

72.799.7
38% of students earned  

an ATAR 80+
Top ATAR 99.7 (2 students) 
5 students with ATARs 99+

Tertiary 
destinations 

2018

Median ATAR 72.7

At Northcote High we are proud of our students’ accomplishments 
and achievements. For the last 90 years Northcote graduates have 
made an outstanding contribution to our community, providing 

Our notable alumni include Dr James Cairns, former Deputy Prime 
Minister of Australia; John Cain, former Victorian State Premier; 
Don Chipp, former Federal Minister; Jac Nassar, chairman of BHP 
Billiton; professor Ken Inglis, a historian, to name just a few.

Today our young International Students continue to excel inspired 
by over 90 years of proud history and reputation. They work hard 
and strive to be their best as they create a new chapter in their life 
journey after Northcote High School. 

NORTHCOTE HIGH SCHOOL 

Established in 1926, Northcote High is a 
vibrant co-educational public school in the 
inner north of Melbourne. The school has 
a rich intellectual culture that promotes 
connection with the community and 
learning. Northcote High is a proudly local 
school appreciated by its community with 
an enrolment of some 1800 students across 
Years 7-12 and 150 staff.

International Student  
Program Director (Lixia Wang)

“Students’ happiness and progress are 
the daily focus of my job. Our school 
lives our values of Achievement, 
Humanity, Curiosity and Fairness.” 

Principal (Sue Harrap)
“We are proud of the education we provide to 
support global citizenship. We are a diverse 
and inclusive environment that understands 
and promotes global connections, global 
understanding and the sharing of international 
educational practice. Our students thrive in this 
inner-city and diverse community.” Xing Sun Jin Can My Hanh Vu Pham Nguyen 

Minh Chau

2003 2007 2010 2016

Sichuan, China Jiangsu,  
China

Hanoi, Vietnam HCMC, Vietnam

ATAR 99.2 ATAR 99.25 ATAR 99.7 ATAR 97.3

After graduating 
from the 
University of 
Melbourne where 
she majored in 
Actuarial Studies, 
Xing has become 
a young leader in 
the international 
business world. 
She co-founded 
the China 
Business Forum, 
which has 
attracted high-

from businesses, 
academia 
and politics 
to address 
the changing 
dynamics in 
China. 

Jin Can achieved 
full marks in 
VCE Physics and 
received the 
Physics Award 
by the University 
of Melbourne 
in 2007. He 
graduated from 
The University 
of Melbourne, 
majoring in 
Actuarial Studies. 
Jin Can received 
a full scholarship 
to the University 
of Melbourne for 
a PHD degree in 
Actuarial Studies. 
He is now a 
university lecturer 
in Australia. 

My Hanh Vu 

International 
Student to 
become the 
school female 
Dux in 2010. She 
was also voted 
an International 
Student Captain 
during her time 
at NHS. After 
graduating from 
the University of 
Melbourne, My 
Hanh has been 
teaching Math 
and Science in 
a Government 
Secondary 
School. 

Chau 
demonstrated 
a strong 
commitment to 
her studies at 
NHS and she was 
Victoria’s Year 
11 Academic 
Excellence Award 
Finalist in 2015. 
Chau was voted 
an International 
Student Captain 
in 2015 and 
she was a 
strong advocate 
for fellow 
International 
Students. Chua 
is currently 
studying Civil 
Engineering and 
Infrastructure at 
RMIT University 
in Melbourne.

2017 RESULTS AND DESTINATIONS

A ROAD TO SUCCESS

KẾT QUẢ VÀ ĐIỂM ĐẾN NĂM 2020

Kiarash 
Nikoo – 
2018
Tehran, 
Iran
VCE sub-
jects: 
Chemistry; 
English 
(EAL); 
Specialist 
Maths; 

Bề dày lịch sử, thành tích học tập nổi bật của học sinh 
và phương pháp giảng dạy đổi mới của Trường Trung 
học Northcote là những yếu tố thu hút học sinh từ khắp 
mọi nơi trên thế giới.

Trong nhiều năm qua, chương trình Học sinh Quốc tế 
lâu đời của chúng tôi đã chào đón các học sinh đến từ 
Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, 
Đài Loan, Ma Cao, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức và 
nhiều quốc gia khác. Học sinh quốc tế của chúng tôi 
ghi danh vào chương trình lớp 10, 11 và 12 và hoàn 
thành Chứng chỉ Giáo dục Victoria (VCE). Chúng tôi 
đồng thời ghi danh học sinh vào các khóa học Anh ngữ 
bồi dưỡng (ELC) để chuẩn bị cho việc bắt đầu vào 
chương trình chính khóa của Lớp 10.

Tại trường Northocote, học sinh được trải nghiệm một 
hành trình học tập đầy hứng thú và sáng tạo để đến khi 
hoàn thành khoá học, các em sẽ nhận được Bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông của bang Victoria (Victoria 
Certificate of Education – viết tắt là VCE).

Thành tựu

Sự tìm tòi 
học hỏi

Tính nhân văn

Sự công bằng

Chúng tôi luôn thử thách bản thân. Chúng tôi đam mê 
và có trách nhiệm về việc học của mình.

Chúng tôi luôn có sự ham học hỏi. 
Chúng tôi rất sẵn sàng để đón nhận, tiếp thu những ý 
tưởng mới và cách suy nghĩ sáng tạo.
Chúng tôi học hỏi từ ngay trong cộng đồng của mình. 
Với sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi tin rằng có thể 
đem lại sự công bằng trên thế giới.
Chúng tôi cởi mở và trung thực. Chúng tôi đối xử với 
nhau bằng tất cả sự tôn trọng.

Được thành lập vào năm 1926, trường trung 
học 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 hơn 
150 giáo viên và nhân viên.

TRƯỜNG TRUNG HỌC 
NORTHCOTE

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.

CON ĐƯỜNG TỚI THÀNH CÔNG

Trường Northcote luôn tự hào về thành tựu của từng thế hệ học 
sinh. Trong hơn 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.
Ngày nay, học sinh quốc tế của trường vẫn tiếp tục phát huy 
truyền thống hơn 90 năm đáng tự hào này để tiếp tục đạt thành 
tích cao trong học tập. Sau khi rời trường Northcote, bước sang 
chương mới của cuộc đời, các em vẫn sẽ luôn tiếp tục cố gắng 
để đạt kết quả cao nhất trong học tập và công việc.

97.15
Trường Đại học

 Tổng hợp Monash 
(25%)

Trường Đại
học  Tổng 
hợp RMIT 

(20%)

Trường Đại học 
Công nghệ 
Swinburne 

(9%)

Trường Đại học
Tổng hợp 
La Trobe 

(9%)

ACU
(3%)

Trường Đại học 
Tổng hợp

 Melbourne 
(34%)

Kiarash Nikoo – 2018
Tehran, Iran
ATAR score：99.20
Kiarash là thủ khoa 
danh giá của trường 
vào năm 2018. Anh ấy 
đã được tuyên dương 
tại lễ trao giải Giáo dục 
Toàn cầu Victoria với 
Giải thưởng Học thuật 
Xuất sắc. Kiarash cũng 
là người sáng lập câu 
lạc bộ toán học 
Egnima và là thành 
viên chủ chốt trong đội 
tranh luận. Tài năng 
âm nhạc của Kiarash 
cũng được biết đến 
khi anh ấy tham gia 
biểu diễn violin trong 
nhiều sự kiện lớn. 
Kiarash hiện đang theo 
học Cử nhân Khoa học 
tại trường Đại học 
Melbourne.

Wendan Xiao - 2018
Quảng Châu, Trung 
Quốc
ATAR score：97.70
Wendan là một học 
sinh năng động, có 
đóng góp to lớn cho 
trường thông qua hoạt 
động âm nhạc, khả 
năng lãnh đạo học 
sinh và thành tích học 
tập xuất sắc. Sự nhiệt 
huyết trong việc học 
cùng với kết quả đầu 
vào Đại học xuất sắc 
là 97.7 đã giúp cô 
dành được một suất 
học tại Đại học 
Melbourne chuyên 
ngành Cử nhân Khoa 
học Y sinh (Bio-Medi-
cal Science).

Trần Đức Mạnh 
(Marcus) - 2019
Hà Nội, Việt Nam
ATAR score：99.40
Đức Mạnh là thủ khoa 
danh giá của trường 
năm 2019. Anh được 
trao Giải thưởng Sir 
Gustav Nossal với 
cương vị là thủ khoa 
Toán học và Khoa học. 
Ngoài ra, anh ấy cũng 
đã nhận được Giải 
thưởng Thành tựu 
Xuất sắc môn Hóa học 
và Giải thưởng Công 
dân Xuất sắc cho đóng 
góp Hỗ trợ bạn học 
của mình. Đức Mạnh 
hiện đang theo học Cử 
nhân Y sinh học tại 
trường Đại học 
Melbourne.

Vũ Đức Bình 
(Brian) - 2019
Hà Nội, Việt Nam
ATAR：99.15
Đức Bình nhận được 
Giải thưởng Thành tựu 
Xuất sắc cho môn 
Tiếng Anh với điểm số 
tuyệt đối là 50. Anh ấy 
cũng được trao Giải 
thưởng Công dân Xuất 
sắc cho đóng góp Hỗ 
trợ bạn học của mình. 
Đức Bình hiện đang 
theo học Cử nhân 
Khoa học tại trường 
Đại học Melbourne.

Chu Khánh Linh  (Lisa) 
- 2020
Hà Nam, Việt Nam
ATAR score：97.15
Khánh Linh đạt được số 
điểm đầu vào Đại học 
vượt trội với 97.15 điểm. 
Cô ấy đồng thời là thủ 
khoa Hội học sinh Quốc 
Tế tại Trung học 
Northcote năm 2020. Với 
sự tận tâm và khả năng 
học vấn xuất sắc, cô 
được rất nhiều giáo viên, 
bạn học ca ngợi và ghi 
nhận. Khánh Linh hiện 
đang theo học Cử nhân 
Thương Mại tại Đại học 
Melbourne. 

Li Jin Xuan  (David) 
-2020
Quảng Đông, Trung Quốc
ATAR score：96.61
David đạt được thành tích 
xuất sắc với môn Toán 
Công thức và Toán Cao 
Cấp. Anh cũng nhận 
được giải thưởng Công 
dân Xuất sắc vì đã đóng 
góp tích cực cho Chương 
trình Âm nhạc của trường 
Trung học Northcote và 
nhiệt tình tham gia vào 
các đội thể thao của 
trường. David hiện đang 
theo học Cử nhân Khoa 
học tại Đại học 
Melbourne.

Đỗ Bảo Anh  (Mia) - 2020
Hà Nội, Việt Nam
ATAR score：96.20
Bảo Anh đã thể hiện rất tốt 
khả năng lãnh đạo của mình 
và được bầu chọn là một 
trong những đội trưởng của 
Hội học sinh Quốc tế Trung 
học Northcote năm 2019 và 
toàn Trung học Northcote 
năm 2020. Cô ấy được trao 
giải thưởng Công dân Xuất 
sắc (Gray) cho tất cả những 
đóng góp của mình và thêm 
vào đó là giải thưởng Công 
dân Xuất sắc vì sự nhiệt tình 
khi tham gia các hoạt động 
thể thao, tranh luận và lãnh 
đạo. Bảo Anh hiện đang theo 
học Cử nhân Thương Mại tại 
Đại học Melbourne. 

Các giá trị của Trường Trung học Northcote

97.15

53% học sinh đạt điểm đầu 
vào đại học (ATAR) trên 80 

CHƯƠNG TRÌNH 
HỌC SINH QUỐC TẾ 
CỦA TRƯỜNG

Các trường đại 
học – điểm đến 

của học sinh 
quốc tế năm 

2020 

20% học sinh đạt điểm đầu 
vào Đại học (ATAR) trên 95 

Điểm đầu vào Đại học (ATAR) 
cao nhất là 97.15 


