
 

 

 
 
Tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi gia đình, 

 

Trong những tháng tới, Quý phụ huynh sẽ đưa ra một số quyết định quan trọng về giáo dục trung học. Đây là 

một thời gian thú vị nhưng đôi khi đầy thách thức, đặc biệt đối với các gia đình đang chuẩn bị cho đứa con 

đầu lòng của họ đến trường trung học. Có rất nhiều lựa chọn và đôi khi rất khó để biết bắt đầu từ đâu. 

 

Cha me biet ro ve con minh nhat va chac chan gia dinh se tim mot truong hoc tot nhat cho con em. 

 

Do hạn chế COVID-19, chúng tôi không thể tiến hành các chuyến tham quan trường học vào lúc này. Trong 

khi điều này chắc chắn là đáng thất vọng, sức khỏe và phúc lợi của tất cả các mối quan tâm là vô cùng quan 

trọng. Trong lúc này, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi qua Virtual School Tour. 

 

Tại khu vực Công giáo St Albans, chúng tôi cung cấp một nền giáo dục được thiết kế đặc biệt để đáp ứng 

nhu cầu của cả nam và nữ trong môi trường đồng giáo dục. Các sinh viên được giao phó sự chăm sóc của 

chúng tôi được chào đón vào một cộng đồng đức tin Công giáo nơi gia đình, học tập và vấn đề an sinh của 

sinh viên. Tất cả những gì chúng tôi làm bắt nguồn từ phương châm của chúng tôi, lời mời của chúa giêsu, 
“Hãy yêu thương mọi người như tôi đã yêu bạn.” 

 

Tôn trọng, học tập, hỗ trợ, hiểu biết, công bằng, cộng đồng và các mối quan hệ tích cực là những giá trị quan 

trọng của trường. Trước những giá trị này, Trường cố gắng trở thành một nơi mà mọi người được tôn trọng, 

sự đa dạng được coi trọng và mọi người đều được công bằng. Chúng tôi mong muốn phát triển một môi 

trường học tập hỗ trợ, nơi sinh viên trải nghiệm hy vọng và tin tưởng và được khuyến khích khám phá đức 

tin của họ và để đạt được tốt nhất cá nhân của họ. 

 

Trường có khoảng 500 hoc sinh (lớp 7 - 10 ), có nghĩa là chúng tôi đủ nhỏ để đảm bảo rằng học sinh 

được biết riêng, được đánh giá cao và có cảm giác thuộc về nhau, nhưng chúng tôi cũng có thể cung 

cấp một chương trình học rộng, sáng tạo và đầy thử thách . Khi kết thúc tại St Albans, học sinh của 

chúng tôi may mắn được hoàn thành bậc trung học tại Catholic Regional College Sydenham. Là một 

trường trung học chuyên về lớp 11 và 12, Sydenham có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều sinh 

viên khác nhau, cung cấp một loạt các khóa học về VCE, VET và VCAL. 

 
Các tài liệu sau đây có sẵn trên trang web của chúng tôi: 

 

• Tất cả những gì bạn cần biết 

• Đơn xin ghi danh có thể được tải xuống và gửi qua email đến echalmers@crcstalbans.com.au hoặc gửi thư  

hoặc gửi đến văn phòng trường. Lưu ý rằng do cách ly COVID-19, các ứng dụng có thể được gửi mà không 

có chữ ký của Linh mục Giáo xứ, điều này có thể được thực hiện vào một ngày sau đó. 

• Thời gian tuyển sinh 

• Thông báo Bộ sưu tập Tiêu chuẩn 

• Chính sách bảo mật 

• Học phí năm 2020 

• Đồng phục 

 

 

 

 

 



 

 

Khó khăn tài chính không bao giờ là một lý do cho việc không đăng ký cho con bạn vào trường của chúng 

tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng có thể giáo dục Công giáo cho tất cả trẻ em Công giáo trong 

khu vực. Nếu bạn muốn thảo luận về các khoản phí, bạn rất vui lòng liên hệ với Nhà đăng ký Eileen 

Chalmers của chúng tôi theo số 9366 2544 hoặc qua email. Nếu bạn yêu cầu một thông dịch viên, điều này 

có thể được sắp xếp. 

 

Tôi hoan nghênh sự quan tâm của bạn đến Trường, mong được gặp bạn trong tương lai và tin tưởng rằng 

thông tin về quy trình đăng ký sẽ hỗ trợ bạn. 

 

Trân trọng, 

 

  
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


