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Chào mừng đến với trường Công lập Durack
Chương trình dành cho học sinh quốc tế

Tiêu chí của trường Công lập Durack
Tiêu chí: khuyến khích học sinh phát huy khả năng trong một môi trường học an toàn, giúp đỡ và luôn
tôn trọng lẫn nhau.
Niềm tin của những chú Rồng của Trường
Tại trường Durack chúng ta là những chú Rồng Durack.
Những chú Rồng là những người biết học hỏi, lễ phép và cẩn thận.
Mỗi ngày đến trường của mỗi chú Rồng đều quan trọng.
Mỗi chú Rồng đều có thể đạt thành tích cao.
Dưới sự giảng dạy của trường, các em học sinh có mọi cơ hội để trở thành những chú Rồng
Durack đúng nghĩa – Những người biết học hỏi, lễ phép và cẩn thận

Department of Education trading as: Education Queensland International (EQI) CRICOS Provider Number 00608A.
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CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRƯỜNG DURACK
Ngôi nhà của ‘Những chú Rồng Durack’
Thư ngỏ của Hiệu trưởng
Kính gửi quý phụ huynh và người giám hộ,
Thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi đón nhận các em học sinh đến với trường Công lập Durack và xin
chúc các em luôn hạnh phúc cũng như thành công trong mọi lãnh vực của trường học. Nhà trường luôn nỗ
lực cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao cũng như luôn chú trọng tạo một môi trường học
phong phú và đổi mới. Các giáo viên luôn quan tâm đến việc phát triển kỹ năng nói của học sinh cũng
như kỹ năng viết và toán học. Trường đã được công nhận là Trường Tiêu biểu của Tiểu bang trong lĩnh
vực Văn và Toán. Chi tiết về những thành tích của trường có thể xem trên trang web của chúng tôi.
Chúng tôi áp dụng phương pháp giảng dạy toàn diện trong đó các giáo viên chuyên môn đưa ra những
chương trình được thay đổi theo từng nhu cầu cá nhân trong lúc chuẩn bị bài làm cho lớp. Các chương
trình học bao gồm tiếng Anh bổ sung (EALD), hỗ trợ học tập, phát triển ngôn ngữ và các chương trình
dành cho học sinh có khuyết tật học tập.
Các chương trình học cũng được đa dạng hóa để phát huy các em học sinh giỏi và tài năng. Những
chương trình này bao gồm người máy, lập trình, cờ vua, các cuộc thi và đố vui mang tính học tập. Kỹ
năng lãnh đạo là trọng tâm của Lớp 6. Chúng tôi cũng tạo điều kiện để các em giỏi thể thao được thi đấu ở
cấp Tiểu bang và khu vực. Cơ hội tham gia các nhóm múa đa văn hoá, ca hát, nhạc và đàn keyboard là
một phần của các chương trình biễu diễn nghệ thuật trong trường.
Máy vi tính trong lớp học, máy tính bảng và máy tính xách tay được kết nối mạng nhằm tạo ra những cơ
hội lý thú tích hợp với công nghệ thông tin và truyền thông tạo thành một công cụ giảng dạy cho mọi lĩnh
vực học tập. Tất cả học sinh đều được tham gia nhiều hoạt động liên quan đến STEAM (Khoa học, công
nghệ và Toán).
Học sinh của trường được gọi là “Những chú Rồng Durack – Biết học hỏi, Cẩn thận và Lễ phép”. Nhà
trường sử dụng hình ảnh con rồng như là một biểu tượng thống nhất trong chương trình xây dựng hành vi
tích cực toàn trường cũng là hỗ trợ cho đặc điểm đa dạng của một trường học đa văn hóa. Chương trình
này đã giúp trường hai lần được nhận vào Vòng chung kết Ngôi trường Tiêu biểu toàn Tiểu Bang.
Tôi muốn qua thư ngỏ này mời quý phụ huynh tham gia dự phần vào quá trình học tập của con em mình.
Quý vị có thể tham gia hội P&C (Phụ huynh và Cộng đồng) hay tích cực làm tình nguyện viên của
trường. Chúng tôi luôn cám ơn sự trợ giúp của quý vị và sự tham gia của quý vị cũng vì lợi ích của con
em mình. Nhiều nghiên cứu cho thấy học sinh có cha mẹ tham gia tích cực ở trường sẽ có kết quả học tập
tốt hơn.
Để đảm bảo thông tin và liên lạc, thông tin sẽ được gửi về gia đình đều đặn qua Bản tin tức của trường
được phát hành 2 tuần một lần, qua sổ liên lạc của học sinh, email và tin nhắn điện thoại. Bản tin của
trường (có thể xem trên mạng) chứa thông tin về các hoạt động hàng ngày ở trường, kể cả các chuyến đi
dã ngoại và các chương trình khác, quan trọng là đọc nội dung bản tin.
Nhân viên tại trường Công lập Durack luôn cố gắng làm gương cho các em học sinh noi theo. Thái độ học
tập tích cực sẽ giúp cho các em phát huy khả năng học tại trường. Xin đừng ngần ngại liên lạc với giáo
viên chủ nhiệm nếu quý vị có thắc mắc về việc học của con em. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị.
Chúng tôi rất tự hào về chất lượng giảng dạy tại trường. Tôi mong đợi được làm việc với quý vị để đảm
bảo môi trường học của trường luôn năng động, phù hợp và hiệu quả.
Beth Petersen
Hiệu trưởng
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Thông tin liên lạc của trường
GIỜ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC
8 giờ sáng đến 4 giờ chiều
69 Inala Avenue Durack 4077

HIỆU TRƯỞNG:
HIỆU PHÓ – KHỐI LỚP LỚN
HIỆU PHÓ – KHỐI LỚP NHỎ
CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Beth Petersen
Jonas Shantz
Wendy Harling
Allison Horne

QUẢN LÝ TÀI CHÁNH:
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH:
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC SINH QUỐC TẾ

Colleen Hollis
Tanya Meiring & Narelle Upton
Mai Quách

ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG:
SỐ FAX:
CĂN TIN:

3714 2666
3714 2600
3714 2608

ĐƯỜNG DÂY THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

3714 2660

ĐỊA CHỈ EMAIL

the.Principal@durackss.eq.edu.au
admin@durackss.eq.edu.au

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mã số đăng ký ‘CRICOS’ dành cho học sinh nước ngoài: 00608A
Địa chỉ gửi thư:
PO Box 15050
City East
Queensland 4002
AUSTRALIA

Số điện thoại (gọi trong nước Úc):
1800316 540
Số điện thoại (gọi ngoài nước Úc):
+61 7 3513 5301
Số Fax: +61 7 3513 5783

Địa chỉ liên lạc:
Level 18 Education House,
30 Mary Street,
Brisbane, Qld. 4000
AUSTRALIA

Email:
EQInternational@det.qld.gov.au
Trang mạng: www.eqi.com.au
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Sự an toàn của con em quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc với các
đối tác để đảm bảo học sinh có một môi trường học tập chất lượng và an toàn. Tất cả học sinh nước
ngoài đang theo học một chương trình quốc tế tại một trường có chương trình được chứng nhận dành
cho học sinh quốc tế (ISP) và phụ huynh học sinh đều có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ 1800 QSTUDY
(1800 778 839).
Dịch vụ 1800 QSTUDY nhằm phục vụ quý vị, những người được quý vị ủy quyền và những chủ nhà
của chương trình nuôi du học sinh tại nhà (homestay) của Bộ giáo dục Queensland, và nhằm giải
quyết những sự việc liên quan đến du học sinh ngoài giờ học.
Quý vị có thể gọi số 18000 QSTUDY trước 9:00 sáng và sau 3:00 chiều vào ngày đi học, và bất kỳ
giờ nào trong 24 giờ vào ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ và kỳ nghỉ giữa khóa học.
Để biết thêm thông tin vui lòng đọc Sổ tay 1800 QSTUDY dành cho sinh viên quốc tế (PDF, 1.1MB).
Dịch vụ gọi miễn phí 1800 QSTUDY là gì?
1800 QSTUDY (+61 1800 778 839) là dịch vụ điện thoại hỗ trợ dành cho Du học sinh đang học tại
các trường công lập của bang Queensland. Dịch vụ này cung cấp tư vấn và hỗ trợ 24 giờ trong ngày, 7
ngày trong tuần. Dịch vụ cũng bao gồm hỗ trợ khẩn cấp sau giờ học để giải quyết những sự cố xảy ra
đối với Du học sinh tham gia Chương trình Sinh viên Quốc tế, Chương trình Trao đổi và các Chuyến
đi học tập ngắn.
Khi nào tôi nên sử dụng dịch vụ 1800 QSTUDY?
Trong giờ học, nhân viên của trường học là đầu mối liên lạc chính của quý vị nhưng khi trường học
đã đóng cửa mà quý vị cần phải báo cáo một sự việc hay cần hỗ trợ khẩn cấp, quý vị hãy gọi đến dịch
vụ thoại 1800 QSTUDY miễn phí.
Gọi đến dịch vụ vào những giờ này:
 Thứ Hai đến thứ Sáu trước 9:00 sáng và sau 3:00 chiều.
 Bất kỳ giờ nào vào ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật).
 Bất kỳ giờ nào vào ngày lễ và ngày trường học nghỉ.
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Cuộc sống ở trường
Cảm giác thân thuộc
Đặt chân đến nước Úc là một trải nghiệm thú vị nhưng cũng mang lại cảm giác lo lắng và bất an cho học
sinh. Môi trường học ở trường có thể hoàn toàn khác hẳn so với ở trong nước.
Trường Công lập Durack là trường học đa văn hoá, nơi có nhiều học sinh với nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Việc nói chung một ngôn ngữ với các học sinh khác sẽ giúp các em nhiều hơn và nhà trường nhận thấy
điều này sẽ giúp các em bớt lo lắng.
Nhà trường luôn tạo cảm giác thân thuộc cho các em học sinh. Chúng tôi trao đổi với các em về việc trở
thành ‘Những chú Rồng Durack – Cẩn thận, Lễ phép và Ham học hỏi’. Đi dạo vòng quanh trường, quý vị
sẽ thấy nhiều hình vẽ về con Rồng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin trên trang mạng của
trường.

Lễ biểu dương
Nhà trường tin rằng tất cả học sinh đều có thể có những hành vi đúng và điều này cần được biểu dương.
Kết quả là nhà trường thường tổ chức các sự kiện biểu dương. Có rất nhiều hoạt động được tổ chức, điển
hình như:
 Trượt ván
 Trượt nước
 Hội họa
 Các cuộc thi
 Nhảy lâu đài hơi
 Mời nghệ sĩ bên ngoài
 Đố vui

Học sinh có hành vi gương mẫu trong năm học sẽ được thưởng ghim cài áo hình con Rồng. Mỗi năm,
ghim cài áo sẽ có các màu sắc khác nhau. Học sinh đeo những ghim cài áo này sẽ cảm thấy vinh dự.
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Những sự kiện đặc biệt

Tuần lễ Đa văn hoá là lễ chào mừng bản sắc đa sắc tộc của trường. Trong tuần lễ này, mỗi ngày nhà
trường sẽ tổ chức nhiều buổi học về các nền văn hoá khác nhau. Trong tuần, các gia đình phụ huynh tham
gia chuẩn bị và nấu các món ăn để học sinh của trường có thể thưởng thức các món ăn đến từ các nền văn
hóa khác nhau. Con em của quý vị cũng sẽ tham gia vào các màn trình diễn và nhà trường mời quý phụ
huynh và gia đình tham dự đêm nhạc đa văn hoá. Đây cũng là một sự kiện nổi bật của trường.
Nhà trường cũng tổ chức chương trình tìm kiếm học sinh có tài năng biểu diễn nghệ thuật tại cuộc thi ‘D

Factor’. Cuộc thi này dành cho mọi học sinh có khả năng biểu diễn trong mọi lãnh vực nghệ thuật.

Lễ khen thưởng chính thức của trường tổ chức vào cuối mỗi năm học nhằm khen thưởng các em học
sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, âm nhạc và thể thao cũng như khen thưởng việc đi học đầy đủ
trong năm của học sinh. Đội hát, ban nhạc và nhóm múa đa văn hoá thường trình diễn trong dịp này.

Revised January 2021

7

Ngày sinh hoạt ở trường
Ngày sinh hoạt ở trường
8g sáng
8g30

Chuông

8g50
8g55
11 giờ
11g15
11g25

Chuông
Chuông
Chuông
Chuông

11g30
1 giờ trưa
1g25
1g40

Chuông
Chuông
Chuông

1:45pm
3:00pm

Chuông
Chuông

Khu vực học tập ngoài trời có giáo viên giám sát (OLA)
Câu lạc bộ bài tập
Rời khu vực học tập ngoài trời
 Lớp Prep đi tới lớp học Prep
 Lớp 1 – lớp 3 có thể đi tới khu vực chơi có mái che, sân chơi khối lớp nhỏ hay lớp học
 Lớp 4 – lớp 6 có thể đi tới khu vực sân chơi khối lớp lớn hay lớp học
 Tham gia Câu lạc bộ ăn sáng
Báo chuẩn bị vào lớp học – uống nước, đi vệ sinh và vào lớp học
Giờ học bắt đầu
Giải lao ăn sáng nhẹ - tại khu vực có ghế được chỉ định
Giờ chơi
 Uống nước
 Đi vệ sinh
 Xếp hàng vào lớp
Giờ học bắt đầu
Giờ chơi
Nghỉ trưa – tại khu vực ghế ngồi được chỉ định
 Uống nước
 Đi vệ sinh
 Xếp hàng vào lớp
Giờ học bắt đầu
Kết thúc giờ học ở trường
Học sinh còn ở lại sân trường phải báo cáo với nhân viên có mặt tại khu vực học tập ngoài trời

Đi học đầy đủ
Trường quan niệm rằng ‘Mỗi ngày đi học đều quan trọng’. Khi đã đăng ký học tại trường Durack, quý vị có trách
nhiệm đưa con em đi học mỗi ngày và đảm bảo đến trường đúng giờ, để bắt đầu lớp học lúc 8g50 sáng .
Quy định của trường là học sinh có thể tới trường từ 8 giờ sáng với điều kiện các em phải vào ‘Câu lạc bộ bài tập’ hay
‘Khu vực học tập ngoài trời’. Chuông sẽ reo lúc 8g30 sáng và học sinh có thể đi đến “Câu lạc bộ ăn sáng”, lớp học
hay các khu vực chơi được phân định.
Nếu muốn đón con em trong giờ học, quý vị cần liên lạc trực tiếp văn phòng, hay bằng điện thoại hoặc bằng giấy
báo tin. Quý vị cần phải đến văn phòng trước để lấy giấy cho phép rời lớp học sớm và mang giấy này đưa giáo viên
đứng lớp để đón học sinh. Quý vị không được phép đón học sinh tại lớp học mà không có mẫu giấy này từ văn
phòng.
Nếu học sinh vắng mặt trong bất cứ dịp nào, xin vui lòng
 Gọi đường dây thông báo nghỉ học số 3714 2660 và để lại tin nhắn bao gồm: tên phụ huynh, quan hệ với
học sinh, tên học sinh và lớp học; lý do vắng mặt và ngày trở lại học
 Gửi một giấy báo có chữ ký của quý vị cùng với lý do vắng mặt.
 Vì sự an toàn của học sinh, trường sẽ gửi một tin nhắn SMS cho một phụ huynh đã đăng ký số điện thoại di
động với nhà trường để thông báo về việc nghỉ học trong ngày không có lý do của con em quý vị. Đây là dịch
vụ gửi tin nhắn tự động.
 Nếu nghỉ bệnh 3 ngày liên tiếp, học sinh cần có giấy chứng nhận của bác sĩ
Vắng mặt 3 ngày liên tiếp và không có giấy chứng nhận của bác sĩ hay không có lý do giải thích chính đáng, nhà
trường sẽ giải quyết theo quy định của Cơ quan Quản lý Giáo dục Quốc tế Queensland (EQI).
 Giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc với quý vị sau 3 ngày vắng mặt liên tiếp
 Hiệu trưởng sẽ liên lạc với quý vị và nếu cần sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn/hỗ trợ từ Chuyên viên tư vấn
 Hiệu trưởng sẽ viết thư chính thức cho EQI
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Giảng dạy
Tại trường Durack chúng tôi tin rằng mọi học sinh đều có thể đạt thành tích cao.
Cách dạy học có thể khác so với những kinh nghiệm học trước đây của học sinh. Chúng tôi sử dụng nhiều
phương thức giảng dạy khác nhau như dạy toàn lớp, từng nhóm nhỏ đến từng cá nhân. Học sinh được
khuyến khích thảo luận, đóng góp ý kiến, phát triển kỹ năng suy nghĩ độc lập và biết phân tích thông tin
và áp dụng những kỹ năng này để giải quyết vấn đề.

Phương pháp dạy trong tất cả các môn học bao gồm:
 Khởi động - Tập luyện nhanh các thông tin cần thiết để
học như âm, từ, số học,…
 Thầy/cô làm – Giáo viên minh họa trước những điều
học sinh cần phải học theo
 Chúng ta làm – Học sinh sẽ cùng làm bài với giáo viên
 Học sinh làm – Học sinh tự làm bài
 Ôn lại – Giáo viên và học sinh ôn lại những điều đã học

Phát triển kĩ năng nói của học sinh rất quan trọng.
Chương trình bao gồm
 Prep và lớp 1 – chương trình phát triển kĩ năng
nói theo từng nhóm nhỏ nhắc lại các bài đã
học.
 Prep đến lớp 4 - chương trình toán được dạy
dựa trên việc nói và phương pháp học thực
tiễn.
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Bản đồ trường học
Giáo viên sử dụng nhiều môi trường học khác nhau để trợ giúp học sinh trong việc học, bao gồm trong
lớp học, không gian học ngoài trời, hội trường, phòng EAL/D, phòng học nhạc và phòng tài liệu bao gồm
Thư viện và phòng máy Vi tính.

Những điều nhà trường có thể giúp
Tài liệu học tập của học sinh
Nhiều loại phí về tài liệu học tập và các hoạt động sẽ được nhà trường chi trả
Bộ dụng cụ học tập
Sách học
Dụng cụ âm nhạc
Sách liên lạc
Sử dụng mạng và email ở trường
Sách thư viện và tài liệu tham khảo
Các buổi dã ngoại bắt buộc của trường
Các buổi dã ngoại phụ
Giải thể thao liên trường
Cắm trại
Những sự kiện đặc biệt
Đồng phục

Học sinh tự mua
Nhà trường trả/cho mượn
Nhà trường trả/sắp xếp nếu thuộc môn học bắt buộc
Nhà trường trả
Nhà trường trả/sắp xếp
Nhà trường trả/sắp xếp
Nhà trường trả/sắp xếp
Học sinh trả
Nhà trường trả
Nhà trường trả/sắp xếp nếu bắt buộc tham gia
Học sinh trả
Học sinh tự mua (Tuy nhiên trường sẽ hỗ trợ 1 bộ đồng
phục)
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Những người sẵn sàng trợ giúp
Nhân viên của trường có thể hỗ trợ các em

Bạn cùng lớp
Khi học sinh mới tới Durack, giáo viên chủ nhiệm sẽ chọn một
học sinh trong lớp trợ giúp học sinh mới trong việc đi lại trong
trường và làm quen với các học sinh khác.
Đội trưởng quốc tế sẽ giúp học sinh mới biết thêm thông tin về
nhà trường. Các học sinh lớn của khối lớp 6 cũng sẽ hỗ trợ các em.

Ban giám hiệu của trường
Hiệu trưởng cùng với Hiệu phó chịu trách nhiệm cho mọi sinh hoạt trong trường, trợ giúp học sinh, nhân
viên và phụ huynh.
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về chương trình học dành cho học
sinh quốc tế.
 Hiệu trưởng – Cô Beth Petersen
 Hiệu phó phụ trách Khối lớp nhỏ – Cô Wendy Harling
 Hiệu phó phụ trách Khối lớp lớn – Thầy Jonas Shantz
Các hiệu phó sẽ giám sát Chương trình Hành vi Tích cực Toàn trường.
Đội ngũ hành chính
Quản lý tài chính và nhân viên văn phòng trợ giúp tất cả học sinh và gia đình của các em. Nhân viên phụ
trách học sinh quốc tế của trường (ISC), cô Quách thay mặt đội ngũ văn phòng liên lạc với các gia đình.
Cô có thể nói tiếng Việt và có thể trợ giúp các gia
đình người Việt.
 Quản lý tài chính – Cô Colleen Hollis
 Nhân viên văn phòng – Cô Tanya Meiring
 Trợ lý văn phòng – Cô Narelle Upton
 ISC – Cô Mai Quách
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Giáo viên chủ nhiệm và Trợ giảng
Giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ trợ giúp các em học sinh trong các môn học chính khóa. Lớp học của các em
được một trợ giảng trợ giúp, sẽ hỗ trợ các em khi làm việc với một nhóm nhỏ hay kèm riêng trong môn
tiếng Anh và môn Toán.

Chương trình EAL/D
Các giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh bổ sung (EAL/D) và các trợ giảng cùng làm
việc để trợ giúp học sinh quốc tế trong việc học tiếng Anh. Các giáo viên này liên lạc
giữa phụ huynh/ người giám hộ, giáo viên, học sinh và nhân viên văn phòng.
Chương trình EAL/D kết hợp cùng với các nội dung học trong lớp học nhằm đảm bảo
thành công về học vấn cho các em học EAL/D.
 Giáo viên EAL/D – Cô Lee See, Cô Bernadette Carmody
và Cô Gianna D’Amore
 Trợ giảng EAL/D– Cô Thùy Trần, Cô Nimo Muse, Thầy
Ali Adem
Nhà trường cũng có rất nhiều giáo viên và trợ giảng khác có thể
nói các ngôn ngữ khác nhau và học có thể trợ giúp quý vị. Các ngôn ngữ bao gồm
tiếng Việt, các phương ngữ Ấn Độ, Samoan, Đức và nhiều ngôn ngữ Phi châu.
Nhân viên hướng dẫn
Nhân viên hướng dẫn của chúng tôi là chuyên gia tâm lý và tư vấn giáo dục được huấn
luyện. Vai trò của nhân viên là tư vấn và trợ giúp về tinh thần cũng như việc học khi
cần thiết.
 Nhân viên hướng dẫn - Thầy Rod Nelson
Giáo viên trợ giúp môn Văn và Toán (STL&N)
Giáo viên trợ giúp STL&N cũng có thể giúp học sinh ở môn văn và toán.
 Giáo viên STL&N – Cô Kim Haynes
Nhân viên tư vấn tâm lý của trường
Nhân viên tư vấn tâm lý của trường sẽ giúp học sinh nhanh chóng hội nhập vào môi
trường học mới. Cô tổ chức các sinh hoạt và chương trình nhằm giúp đỡ học sinh trong
việc kết bạn và tăng tính kiên cường.
Nhân viên tư vấn tâm lý – Ruth Ward
Trung tâm tài liệu
Giáo viên phụ trách thư viện sẽ giúp học sinh tìm tài liệu học và sử dụng máy vi tính. Học
sinh có thể đến trung tâm tài liệu vào giờ nghỉ trưa và trong giờ thư viện của lớp học.
 Giáo viên phụ trách thư viện – Cô Mai Quách
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
Chương trình Âm nhạc và Văn hóa
BAN HÁT ĐỒNG CA
Trường Durack có ban hát đồng ca tập trung vào các bài hát phổ
biến/hiện đại theo thể loại a Capella (hát không nhạc đệm)
cũng như các bài hát truyền thống. Ban hát tập trung mỗi tuần một
lần để luyện tập và học những bài hát mới. Ban hát đã thành công
khi tham dự giải Eisteddfod địa phương, đoạt huy chương vàng và
bạc.
Điệu múa Truyền thống
Nhóm múa này được lập ra với nhiều điệu múa truyền thống khác nhau để tập luyện hướng
đến tuần lễ Đa văn hóa. Các em học sinh sau đó sẽ có cơ hội biểu diễn.

Chương trình tham gia Ban nhạc / Đàn dây
Học sinh từ lớp 4 - 6 có thể học kèn trumpet, trombone, saxophone, sáo, kèn clarinet
và trống. Còn học sinh lớp 3 – 6 có thể học đàn violin hay cello. Học
sinh học theo nhóm nhỏ mỗi tuần. Lớp học sẽ được hướng dẫn tuỳ
theo năng khiếu, sở thích của các em. Mục đích của lớp học là dạy
các em cách sử dụng đúng về âm điệu để các em có thể gia nhập vào
ban nhạc của trường. Học sinh có cơ hội biểu diễn thường xuyên tại
Lễ chào cờ, các buổi hoà nhạc v.v.
Chương trình Khoa học
Câu lạc bộ khoa học sinh hoạt hai lần mỗi tuần tại phòng thí nghiệm lúc 1 giờ
trưa (giờ giải lao thứ hai). Có nhiều hoạt động thực tiễn và nối kết với các chủ
đề học môn khoa học tại lớp
 Giáo viên – Cô Neeru Khelawan
Tất cả các em học sinh đều được tham gia Tuần lễ khoa học với những hoạt động giải quyết vấn đề mang
tính thực tiễn hay những chứng minh khoa học.
 AUSENCO là một công ty khai thác khoáng sản quốc tế (Nhà tài trợ cho chương trình ‘Sách cho
mọi nhà’ của trường) đã cùng làm việc với khối lớp lớn của trường để giúp các em hiểu biết hơn
về lĩnh vực kỹ thuật.
Chương trình Công nghệ
Chương trình công nghệ chú trọng vào công nghệ người máy và lập trình.
Học sinh có cơ hội tham gia vào câu lạc bộ người máy và các chương trình
nâng cao.
Chương trình Thể thao
Mục đích của chương trình thể thao là xây dựng sự tự tin của học sinh trong các môn thể thao. Có
chương trình tập luyện đá bóng trong suốt năm học.
Các trò chơi của người bản xứ là sự kiện được tổ
chức thay phiên hàng năm. Học sinh có thể tham
gia thi vào các đội tuyển thuộc Trung tâm phía Tây,
Khu vực và Tiểu bang và đại diện cho mọi lĩnh vực
thể thao.
Hàng năm trường tổ chức lễ hội thể thao cho các
em học sinh Khối lớp nhỏ và Khối lớp lớn và được
cộng đồng ủng hộ nhiệt tình.
 Giáo viên – Thầy Ian Lamb
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Trợ giúp văn hóa và thông dịch
Nhân viên của trường đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Các nhân viên như sau có thể thông dịch cho
các gia đình.
















Tiếng Phillipin – Cô Janet Cuevas
Tiếng Pháp – Cô Alison Edgar, Romony Rogers
Tiếng Hindi – Cô Neeru Khelawan, Cô Sainaz Ali, Cô Sameeza Bi, Thầy Prasad Thottoplacki,
Tiếng Hungary– Cô Eva De Vries
Tiếng Đức – Cô Phụng Nguyễn
Tiếng Malayalam (phương ngữ Ấn độ) - ThầyPrasad Thottoplacki,
Tiếng Marathi (phương ngữ Ấn độ) - Cô Neeta Savur
Tiếng Nepal – Cô Puja Napal
Tiếng Punjabi (phương ngữ Ấn độ)– Cô Manjeet Kaur,
Tiếng Samoan – Cô Lima Berking, Cô Moana Maposua-Fa’Apoi,
Ngôn ngữ ký hiệu – Thầy Ashley Newberry, Cô Sarah Dustan
Tiếng Somali – Cô Nimo Muse, Cô Amina Muse, Thầy Ali
Tiếng Swahili – Cô Sophia Reed, Cô Nimo Muse, Cô Amina Muse
Tiếng Tamil (phương ngữ Ấn độ) – Thầy Prasad Thottoplacki,
Tiếng Việt – Cô Mai Quách, Cô Phonex Nguyễn, Cô Vân Hồ, Cô Bích Lee See, Cô Thùy Trần, Cô Loan
Trần, Cô Kathy Lê, Cô Kelly Nguyễn

Hướng dẫn Tôn giáo
Các em học sinh ở trường đến từ nhiều tôn giáo khác nhau. Hiện nay trường có các nhóm tôn giáo hay
các nhóm cầu nguyện cho các em học sinh đến từ các tôn giáo sau đây:




Kitô giáo
Phật giáo
Nhóm cầu nguyện Hồi giáo

Cơ sở vật chất
Hội trường
Hội trường của trường được sử dụng mỗi ngày, hỗ trợ chương trình
Giáo dục Thể chất và Sức khỏe của trường. Học sinh sẽ học những
kỹ năng giúp ích các em trong các hoạt động thể thao. Vào những
giờ ăn trưa, sẽ có một số hoạt động diễn ra trong hội trường như là:
Bóng đá, bóng rổ, bóng bàn v.v.
Hội trường cũng có một sân khấu biểu diễn nơi tổ chức lễ tập trung
hàng tuần. Khu vực này được dùng cho những buổi biểu diễn bao gồm Cuộc thi âm nhạc D Factor, tuần lễ
Đa văn hóa, các buỗi lễ khen thưởng, lễ tốt nghiệp và những chương trình từ bên ngoài v.v.

Phòng máy vi tính
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Phòng máy vi tính được đặt bên trong trung tâm Tài liệu và được học sinh sử dụng khi lớp có giờ học trên
máy, học qua mạng theo nhóm nhỏ hay tham gia chương trình học mở rộng.
Những bài kiểm tra đánh giá có thể diễn ra trong phòng máy tính, đặc biệt ở môn toán học.

Tiện nghi nhà bếp
Trường có nhiều tiện nghi nhà bếp xung quanh trường mà học sinh có thể sử dụng. Một vài nhà bếp được
đặt ngay tại khu vực học tập ngoài trời, một số khác thì được đặt tại phần nối giữa các lớp học cùng dãy.
Chương trình Giáo dục đặc biệt có một nhà bếp dành riêng. Khu vực ăn sáng có một phòng bếp được
dùng để hỗ trợ câu lạc bộ ăn sáng và câu lạc bộ bạn bè.

Câu lạc bộ bạn bè
Câu lạc bộ bạn bè được phụ trách bởi các giáo viên thuộc chương trình giáo dục
đặc biệt và nhân viên tư vấn tâm lý của trường và sinh hoạt ở một phần của câu
lạc bộ ăn sáng. Học sinh đi đến khu vực này vào buổi sáng từ 8:30. Câu lạc bộ
cũng hoạt động vào giờ giải lao ăn trưa, được xem là một nơi khác để học sinh
đến và tham gia những trò chơi trong nhà và ngoài trời, truy cập máy tính v.v.
Học sinh nào cũng được tham gia câu lạc bộ bạn bè.

Câu lạc bộ làm vườn
Học sinh ở tất cả các nhóm tuổi đều có thể tham gia câu lạc bộ làm
vườn, câu lạc bộ sinh hoạt từ thứ Hai đến thứ Sáu vào giờ ra chơi lần
hai. Học sinh cùng nhau trồng và chăm sóc cho khu vườn. Trong khu
vườn có một nhà vườn có bóng râm, ở đó có đặt một khu nuôi giun.
Câu lạc bộ làm vườn có nhiều khu vườn nhỏ khác nhau nằm xung
quanh trường, bao gồm một khu vườn trồng các loại trái cây nhiệt đới.

Khu vực học tập ngoài trời
Có một vài khu vực học tập ngoài trời có ghế ngồi và trong khu vực
bếp khép kín. Tất cả các khu vực đều có ghế ngồi và bàn. Học sinh
ngồi tại những khu vực này theo khối để ăn trưa hai lần mỗi ngày.

Phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm của trường được giáo viên và học sinh sử
dụng hàng ngày cho môn khoa học và công nghệ.
Câu lạc bộ khoa học hoạt động vào các giờ ra chơi lần hai đến
giờ ăn trưa, mỗi tuần hai lần.
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Chương trình Giáo dục Đặc biệt
Nhìn chung, học sinh có khuyết tật học tập sẽ học chung với các học sinh khác tại các lớp học, tuy nhiên
đôi khi các em sẽ học với một thầy/cô có chuyên môn đặc biệt tại một trong các lớp học dành cho chương
trình giáo dục đặc biệt. Khu vực dành cho lớp lớn có một nhà bếp và một khu vực về kỹ năng sống nối
liền.

Căn tin
Khu vực có vẽ ‘Drag-On-In’ chính là căn tin. Căn tin mở cửa hàng ngày; học sinh có thể mua thức ăn trưa
từ những bà mẹ làm việc cho căn tin, những người luôn vui vẻ giúp các em đặt thức ăn.
Thức ăn có thể đặt trực tuyến sớm trước 4 tuần. (Xem thêm chi tiết ở phần dành cho phụ huynh)

Thông tin liên lạc
Trường Công lập Durack cung cấp thông tin cho phụ huynh
thông qua trang mạng, bản tin tức, giấy xin phép, bảng hiệu
trường, bảng thông báo dành cho phụ huynh và từ các nhân
viên thân thiện của trường.

của

Trang mạng của trường http://durackss.eq.edu.au/ cung cấp
 Thông tin
 Tin tức
 Các chương trình của trường
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Sự kiện
Chương trình hỗ trợ hành vi – Những chú rồng
Liên lạc
Chương trình qua mạng dành cho học sinh
Lễ biểu dương
Báo cáo hàng năm của trường
Bản tin

Mỗi học sinh sẽ nhận một quyển sổ liên lạc để sử dụng như một cuốn nhật ký trường học. Những tờ
phiếu nhỏ được dán thêm vào nhằm cập nhật cho các gia đình biết về những gì đang diễn ra trong trường.
Phụ huynh và giáo viên có thể trao đổi thông tin với nhau thông qua cuốn sổ này. Trường khuyến khích
học sinh mang quyển sổ này đến trường mỗi ngày.
Bản tin tức ‘Durack Dragon’ của trường được phát hành 2 tuần một lần bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Bản tin tức này sẽ được học sinh mang về cho gia đình.

Bản tin tức bằng tiếng Anh và tiếng Việt có thể xem trực tuyến. Nếu quý vị gửi địa chỉ email cho trường,
trường sẽ gửi bản tin cho quý vị trực tiếp qua thư điện tử. Bản tin có thể được xem trực tiếp trên trang
mạng của trường.
Giấy xin phép và thông tin về những sự kiện cụ thể sẽ được gửi về gia đình khi
cần.
Bảng hiệu của trường bằng điện tử đăng những thông báo và các sự kiện. Bảng
được hiển thị tại cổng chính của trường.
Bảng thông báo cho phụ huynh cung cấp các thông tin về các sự kiện sắp diễn ra trong cộng đồng
trường. Bảng thông báo này được đặt tại cuối khu vực câu lạc bộ ăn sáng.
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Cộng đồng trường
Khu vực địa phương của trường
Trường Công lập Durack nằm trong khu vực có thể đi bộ đến trung tâm mua sắm Inala. Ngân hàng, siêu
thị, nhà hàng, và nhiều cửa hàng cũng như dịch vụ khác được tìm thấy tại trung tâm. Đồng phục của
trường được bán tại cửa hàng quần áo LOWES. Tiệm báo Inala Plaza News có bán các sách vở cần thiết
cho trường học.
Bản đồ của Cộng đồng

Giao thông công cộng
Giao thông công cộng có sẵn tại khu vực Inala. Dịch vụ xe lửa nằm tại khu Richlands. Trang mạng
www.translink.com.au/journeyplanner sẽ trợ giúp quý vị trong việc sắp xếp lịch trình đi. Nếu quý vị cần
đi giao thông công cộng thường xuyên, quý vị cần mua thẻ ‘Go Card’. Xin vào trang mạng để tìm hiểu
thêm thông tin www.translink.com.au/tickets-and-fares/gocard.
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Phần dành cho phụ huynh
Câu lạc bộ và các Dịch vụ
Có rất nhiều câu lạc bộ, hoạt động và dịch vụ tại Cộng đồng Inala và Durack. Các dịch vụ bao gồm
Câu lạc bộ sinh hoạt Thanh niên & Cảnh sát Inala (PCYC) – có những hoạt động thể thao dành cho
tất cả các lứa tuổi
Thư viện Inala - mở cửa cho cộng đồng từ thứ Hai đến thứ Bảy. Thư viện nằm tại Trung tâm Hành chính
Inala trên đường Corsair. Số điện thoại: 3403 2205
Các Trung tâm giữ trẻ và Mẫu giáo – có một vài trung tâm giữ trẻ tại khu vực Inala. Nhiều trung tâm có
danh sách đăng ký chờ do đó nếu quý vị cần dịch vụ này thì nên liên lạc các trung tâm càng sớm càng tốt.
Các nhà trẻ điển hình:
 Mẫu giáo Cộng đồng ‘C&K Durack’– sát bên trường học của chúng ta. Số ĐT: 1300 324 359
 Mẫu giáo ‘Busy Learners’– ĐT: 3278 7033
 Trung tâm Đào tạo và Giữ trẻ ‘Durack Education and Child Care Centre’ – ĐT: 3372 9654
 Nhà trẻ ‘Child Care Association’ trên đường Swallow - ĐT: 3372 4894
 Trung tâm giữ trẻ nhỏ ‘Aspen Early Childhood Centre’ – ĐT: 3372 2243
Câu lạc bộ sinh hoạt thể thao – Có nhiều câu lạc bộ thể thao khác nhau trong khu vực như học võ, bóng
bầu dục, nữ công gia chánh v.v. Vui lòng vào trang mạng của trường hoặc gặp nhân viên văn phòng để
biết thêm chi tiết

Giữ an toàn
Có một số cách thức giúp quý vị và gia đình giữ an toàn trong khi sinh sống tại nước Úc: Xin hãy nói
chuyện với con em mình về những điều này.
Khi đi ra ngoài
 Khi đi ngoài đường, học sinh không nên nhận lời mời chở giùm từ người không quen biết.
 Khuyến khích học sinh luôn nói cho người lớn biết các em đi đâu và khi nào sẽ về.
 Băng qua đường tại các ngã giao thông hay các lối đi dành cho người đi bộ nếu có thể.
 Đợi xe ngừng hẳn trước khi băng qua đường.
 Nếu học sinh không thể đi bộ đến trường, hãy sử dụng giao thông công cộng hay xe taxi có giấy
phép hoạt động.
Cách liên lạc
 Nếu quý vị có điện thoại di động, hãy ghi nhớ những số điện thoại khẩn cấp. Phụ huynh cần thêm:
o ĐT: 3714 2666 - số của trường
o ĐT: 1800 316 540 – Cơ quan Quản lý Giáo dục Quốc tế (EQI)
 Khi lên mạng, không nên tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác.

Các dịch vụ khẩn cấp
Gọi điện thoại dịch vụ khẩn cấp GỌI 000 cho cứu hoả, cảnh sát hay xe cứu thương
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Trong trường hợp đe doạ tính mạng:
 Gọi 000 sẽ kết nối quý vị với dịch vụ cứu hoả, cảnh sát hay cứu thương.
 Gọi từ điện thoại di động số 112. 112 sẽ tự động vào
Khi điện thoại có người trả lời, bạn có thể nói tên của dịch vụ bạn cần “Cảnh sát, cứu hoả hay cứu
thương”.
Nếu bạn không chắc bạn cần dịch vụ loại nào, hãy nói cho tổng đài biết trường hợp khẩn cấp của bạn. Sau
đó bạn sẽ được nối tiếp với dịch vụ thích hợp. Phụ huynh cần phải chuẩn bị và suy nghĩ trước mọi thông
tin giùm trả lời các câu hỏi của tổng đài như Nơi bạn ở; (ghi xuống tên và ngã tư gần nơi ở nhất), chuyện
gì đã xảy ra và liên quan tới những ai; tình trạng của những người này như thế nào. Tổng đài có thể yêu
cầu bạn giữ điện thoại cho đến khi dịch vụ khẩn cấp tới. Trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, tổng
đài sẽ chỉ dẫn cho bạn cho đến khi đơn vị hỗ trợ khẩn cấp tới. Nếu bạn lo lắng về tiếng Anh của mình, cứ
bình tĩnh và cùng làm việc với tổng đài vì những người này rất có kinh nghiệm với mọi sắc tộc và văn
hoá.
Cảnh sát – Tại Úc, cảnh sát bảo vệ con người và tài sản, điều tra và ngăn ngừa tội phạm, và đảm bảo an
ninh cho mọi người. Cảnh sát không liên hệ gì đến quân đội hay chính trị. Cảnh sát giúp bạn cảm thấy an
toàn. Trong trường hợp không khẩn cấp, bạn có thể liên lạc với cảnh sát địa phương trực tiếp qua số điện
thoại 3737 5555
Cứu hoả - Đội cứu hoả chữa cháy, cứu người khỏi đám cháy trong xe hơi và các toà nhà, và giúp trong
những tình huống mà khí ga hay chất hoá học gây nguy hiểm. Khi có đám cháy không cần biết lớn hay
nhỏ, nên gọi 000 ngay lập tức.
Cứu thương – Cứu thương cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết và chuyên chở khẩn cấp đến bệnh viện.
Gọi 000
Dịch vụ khẩn cấp của bang
Dịch vụ khẩn cấp của bang (SES) là dịch vụ khẩn cấp và cứu hộ trong các trường hợp có liên quan đến
thiên tai, cứu hộ, tìm kiếm mất tích, tai nạn lớn ở đường và điều kiện khí hậu thật khó khăn. Đa số nhân
viên của dịch vụ này là thiện nguyện viên và hoạt động khắp mọi tiểu bang của nước Úc. Trong trường
hợp trợ giúp khẩn cấp như LŨ LỤT hay BÃO gọi điện 132 500.
Đường dây nóng ‘Lifeline’
Dịch vụ số 13 11 14 của Lifeline do các thiện nguyện viên được huấn luyện, trả lời và tư vấn điện thoại
trong suốt 24 giờ một ngày, bất kì ngày nào trong tuần và khắp mọi nơi tại nước Úc. Những thiện nguyện
viên này làm việc tại Trung tâm Lifeline ở mọi tiểu Bang toàn nước Úc. Mọi người đều có thể gọi
Lifeline. Dịch vụ hỗ trợ tư vấn và tôn trọng quyền được nghe, hiểu và quan tâm của mọi người. Dịch vụ
cũng cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ khác trong cộng đồng toàn nước Úc. Các nhân viên tư vấn
qua điện thoại của Lifeline luôn sẵn sàng trao đổi và lắng nghe mọi vấn đề không cần biết lớn hay nhỏ,
nghiêm trọng hay không nghiêm trọng. Các nhân viên được huấn luyện để hỗ trợ tinh thần trong trường
hợp nguy kịch hay khi người gọi đang cảm thấy tuyệt vọng và cần lời khuyên.
Đường dây thông tin ngộ độc
Đường dây thông tin ngộ độc cung cấp các chuyên gia y tế công cộng, các thông tin cập nhật và phù hợp,
và lời khuyên trong trường hợp bị ngộ độc hay nghi ngờ bị ngộ độc. Tình huống ngộ độc trầm trọng sẽ
được đánh giá sau khi người gọi tường thuật lại mọi việc. Các nhân viên của đường dây sẽ chỉ dẫn một vài
biện pháp sơ cứu tạm thời, thông tin về những biểu hiện tương tự, và khuyên có cần đi bác sĩ để kiểm tra
hay giới thiệu đến bệnh viện. Trung tâm thông tin ngộ độc toàn nước Úc có cùng số điện thoại
131 126.
Thông dịch trong trường hợp khẩn cấp
Trong trường hợp khẩn cấp cần thông dịch, hãy liên lạc 1300 655 010
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Các Yêu cầu của Cơ quan quản lý Giáo dục Quốc tế (EQI)
1.

Thông tin liên hệ
Quý vị phải cho nhà trường biết về địa chỉ cư trú ở Úc trong vòng 7 ngày sau khi đến Úc. Quý vị
cũng phải thông báo cho trường biết trong vòng 7 ngày nếu thay đổi chỗ ở. Thị thực của quý vị có
thể sẽ bị ảnh hưởng nếu không làm đúng theo quy định này.
Chúng tôi cũng cần lưu giữ thông tin liên hệ về số điện thoại hiện hành và địa chỉ email của quý
vị. Quý vị cũng cần thông báo cho chúng tôi biết trong vòng 7 nếu có bất kỳ thay đổi nào.

2.

Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của Cơ quan quản lý Giáo dục Quốc tế Queensland (EQI)
Trước khi đến Úc quý vị đã được gửi một bản sao về những Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn
của EQI. Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn tóm lượt những chính sách liên quan đến quyền lợi
và trách nhiệm của quý vị và những trách nhiệm của EQI và những điều cần làm trong suốt khóa
học ở Queensland của con em quý vị.
Quý vị vui lòng đọc những Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn nếu vẫn chưa đọc. Những Điều
khoản và Điều kiện tiêu chuẩn được dịch sang những ngôn ngữ sau:
 Tiếng Trung quốc giản thể
 Tiếng Nhật
 Tiếng Việt

3.

Điều kiện Thị thực
Đi học đầy đủ
Chính sách đi học đầy đủ của trường Công lập Durack (xem kim chỉ nam dành cho phụ huynh)
chú trọng về việc đảm bảo học sinh tham gia tích cực ở trường và đến trường mỗi ngày nhằm bảo
đảm học sinh phải tham gia học tập và đạt kết quả học tập cá nhân tối đa nhất. Việc học sinh tham
gia đi học đầy đủ được nhà trường đặt kỳ vọng cao. Một khi đã đăng ký cho con em mình học tại
trường Công lập Durack, là một phụ huynh, người trông coi hợp pháp hay người giám hộ được Bộ
dịch vụ Nhân sinh (DHS) phê duyệt quý vị phải có trách nhiệm đảm bảo rằng các em phải có mặt
tại trường mỗi ngày và đến trường đúng giờ, chuẩn bị cho lớp học bắt đầu lúc 8:50 sáng.
Học sinh được kỳ vọng đi học đầy đủ 100% trừ những lúc các em bị bệnh. Quý vị cần phải luôn
báo cho nhà trường biết nếu các em không thể có mặt ở trường trong một thời gian ngắn hoặc cả
ngày.
Trong những ngày học sinh không đến trường, quý vị vui lòng thông báo cho trường biết về sự
vắng mặt thông qua đường dây thông báo nghỉ học số 3714 2660 nêu rõ tên và lớp học của học
sinh, tên của quý vị, lý do nghỉ học và ngày dự kiến đi học trở lại.
Mỗi ngày trường sẽ ghi nhận sự có mặt hay vắng mặt của học sinh. Tất cả số ngày vắng mặt đều
được ghi nhận trong bảng báo cáo kết quả học tập. Học sinh được điểm danh trên hệ thống điện tử
cho cả buổi sáng và chiều. Quý vị sẽ nhận một tin nhắn qua điện thoại nếu học sinh vắng mặt
không rõ lý do.
Một điều kiện của thị thực số 500 của con em quý vị (visa du học) là học sinh phải đảm bảo số
ngày đi học trong thời gian học tập. Luật pháp nước Úc yêu cầu Cơ quan Quản lý Giáo dục Quốc
tế (EQI) phải chủ động trong việc thông báo và tư vấn cho những học sinh có nguy cơ không đảm
bảo yêu cầu về số ngày đi học. Theo luật, EQI phải báo cáo những học sinh nước ngoài đã vi phạm
yêu cầu về số ngày đi học.
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Những thông tin quan trọng về việc đi học đầy đủ
•
•
•
•

Thời gian bắt đầu và kết thúc
8:50 sáng đến 3:00 chiều
Đến trường trễ
Lấy mẫu giấy đi học trễ tại văn phòng
Số điện thoại thông báo vắng mặt của trường3714 2660
Tai nạn hay thương tích nghiêm trọng
Tai nạn sẽ được báo cho văn phòng
 Thông báo cho gia đình
 Gọi xe cứu thương nếu thấy
cần thiết

Cách thức ghi nhận việc đi học đầy đủ tại trường Công lập Durack
Vào đầu buổi học giáo viên điểm danh bằng hệ thống điện tử và điểm danh lại lần nữa vào buổi
chiều. Nếu học sinh đến lớp trễ các em phải đến văn phòng lấy mẫu giấy đi học trễ và đưa cho
giáo viên đứng lớp. Mặc dù sự vắng mặt của học sinh được ghi nhận là đi học trễ nhưng các em
vẫn được công nhận là có đi học. Tương tự, nếu học sinh ra về sớm người giám hộ hay phụ huynh
cần phải đến văn phòng lấy một mẫu giấy xin ra về sớm trước khi đón các em từ lớp học.
Bảng – Mã đánh dấu vắng mặt nguyên ngày hoặc nửa ngày
Kiểu vắng
mặt

Mã

Ghi chú

Nguyên ngày

A

Về sớm
(Không phạt)

E

Đến trễ
(Không phạt)

L

Buổi sáng
Buổi chiều

M
P

Học sinh vắng mặt nguyên ngày
Học sinh ra về sớm, nhưng rơi vào khung hai giờ học cuối. Điều này sẽ
không bị tính là vắng mặt vào buổi chiều/nửa ngày.
Nếu học sinh ra về sớm hơn hai giờ trươc khi kết thúc ngày học, điều này sẽ
được tính là vắng mặt vào buổi chiều/nửa ngày (xem mã “P”)
Học sinh đến trễ, nhưng rơi vào khung hai giờ học đầu. Điều này sẽ không bị
tính là vắng mặt vào buổi sáng/nửa gày.
Nếu học sinh đến trễ sau hai giờ học đầu, điều này sẽ bị tính là vắng mặt vào
buổi sáng/nửa ngày (xem mã “M”)
Học sinh vắng mặt vào buổi sáng. Điều này sẽ tính là vắng mặt nửa ngày.
Học sinh vắng mặt vào buổi chiều. Điều này sẽ tính là vắng mặt nửa ngày.

Những rủi ro nếu không đáp ứng những yêu cầu đi học đầy đủ
Trong mục Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của EQI, học sinh được xem là chịu rủi ro nếu
không đáp ứng những yêu cầu đi học đầy đủ nếu:
• học sinh vắng mặt 5 ngày liên tiếp hoặc hơn;
• tỷ lệ đi học còn 90% tổng giờ học trong bất kỳ khóa học; hay
• trường phải xem xét về ghi nhận số ngày nghỉ của học sinh
Trường có thể yêu cầu gặp quý vị để thảo luận về số ngày nghỉ học của học sinh và cung cấp
những bằng chứng giải thích nguyên nhân vắng mặt (như là giấy đề nghị nghỉ học của bác sĩ).
Nếu tỉ lệ đi học chỉ còn 85% tổng giờ học trong bất kỳ khóa học, trường sẽ gửi giấy khuyến cáo
cho quý vị là phụ huynh, người trông nom hợp pháp hay người giám hộ được Bộ Dịch vụ Dân sinh
phê duyệt.
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Đi học chưa đầy đủ
Nếu học sinh không đạt được tối thiểu 80% tỷ lệ có mặt tại các giờ học, EQI sẽ thông báo cho quý
vị về dự định của họ về việc báo cáo trường hợp của học sinh của quý vị cho cơ quan có thẩm
quyền vì đã không tham gia đi học đầy đủ theo đúng quy định. EQI có thể xem xét không báo cáo
nếu:
 cung cấp bằng chứng cho thấy hoàn cảnh khó khăn hay mang tính thuyết phục giải thích lý
do vắng mặt;
 EQI thấy thỏa mãn với bằng chứng hợp lý trong mọi hoàn cảnh và không báo cáo; và
 tỉ lệ phần trăm có mặt tại các giờ học của học sinh của quý vị được ghi nhận là 70% (nếu
không đạt được 70%, EQI sẽ phải báo cáo trường hợp của học sinh theo đúng luật đề ra).
Nếu nhận được thông báo của EQI về dự định báo cáo trường hợp của học sinh của quý vị cho cơ
quan có thẩm quyền, quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại theo mục Chính sách Khiếu nại có trong
Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của EQI.
Quý vị có thể đọc thêm thông tin chi tiết về yêu cầu đi học đầy đủ tại:
• Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của EQI
• Quy định đi học đầy đủ của EQI – quy trình xin thị thực du học (Subclass 500)
• Quy định Đi học đầy đủ của trường Công lập Durack (xem kim chỉ nam dành cho phụ
huynh)
Tiến độ học tập
Du học sinh phải có tiến độ học tập đạt yêu cầu cho mỗi khóa học theo quy định của EQI và được
nêu trong Tiêu chuẩn đầu vào và tiêu chuẩn yêu cầu của khóa học. Tiến độ học tập đạt yêu cầu là
một điều kiện nằm trong quy định cấp thị thực học sinh cho học sinh của quý vị. Nếu tiến độ học
tập không đạt yêu cầu thì EQI sẽ báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và thị thực học sinh sẽ bị
hủy.
Tại trường Công lập Durack, mỗi học kỳ trường sẽ gửi bảng báo cáo kết quả học tập theo khung
đánh giá và báo cáo kết quả học tập lớp Mẫu giáo – Lớp 12 có trên trang mạng của Bộ Giáo dục
Queensland cho quý vị là phụ huynh, người trông nom hợp pháp hay người giám hộ được Bộ Dịch
vụ Dân sinh phê duyệt.
Học sinh của quý vị phải hoàn thành khóa học theo đúng thời gian được đưa ra trong Giấy xác
nhận nhập học EQI đã gửi cho quý vị.
EQI có thể kéo dài thêm thời gian hoàn thành khóa học trừ khi:
• có hoàn cảnh khó khăn hay mang tính thuyết phục;
• số tiết học giảm vì khó bắt kịp tiến độ học tập; hoặc
• bị tạm hoãn hay cho nghỉ học (xem mục Quy định về Tạm cho nghỉ học, Đình chỉ học và
Cho nghỉ học trong Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của EQI).
Nếu thời gian của khóa học có sự điều chỉnh, quý vị phải liên lạc với Bộ Di trú để hỏi thăm liệu thị
thực của học sinh của quý vị có bị ảnh hưởng, cũng như có cần phải xin thị thực mới.
Tiến độ học tập chưa đạt yêu cầu
Trường Công lập Durack sẽ theo dõi khối lượng bài và kết quả học của học sinh của quý vị nhằm
đảm bảo các em hoàn thành khóa học đúng thời hạn. Trường cũng sẽ hỗ trợ học sinh của quý vị
nếu các em gặp khó khăn. Nếu học sinh có nguy cơ không bắt kịp yêu cầu đạt được tiến độ của
khóa học, trường sẽ tiến hành những chiến lược dạy bổ sung kiến thức phù hợp để các em kịp thời
đạt được tiến độ học tập theo yêu cầu.
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Dạy bổ sung kiến thức
Nếu học sinh của quý vị không đạt yêu cầu trong tiến độ học tập, hiệu trưởng sẽ gửi thư cảnh báo
cho quý vị là phụ huynh, người trông nom hợp pháp hay người giám hộ được Bộ Dịch vụ Dân sinh
phê duyệt. Học sinh của quý vị được yêu cầu gặp hiệu trưởng để lập kế hoạch cải thiện kết quả học
tập của mình.
Nếu bảng đánh giá kết quả học tập của học sinh của quý vị cho học kỳ tiếp theo vẫn cho thấy tiến
độ học tập chưa đạt yêu cầu, EQI sẽ thông báo cho quý vị dự định của họ về việc báo cáo trường
hợp của học sinh của quý vị cho cơ quan có thẩm quyền vì đã vi phạm yêu cầu của thị thực là phải
có tiến độ học tập đạt yêu cầu.
EQI có thể sẽ thông báo cho quý vị biết nếu học sinh của quý vị không đủ khả năng đáp ứng
những yêu cầu của khóa học. Nếu quý vị nhận được thông báo về dự định báo cáo cho cơ quan có
thẩm quyền của EQI học sinh của quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại theo mục Chính sách Khiếu
nại có trong Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của EQI.
Quý vị có thể đọc thêm thông tin chi tiết về những yêu cầu của tiến độ học tập tại:
• Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của EQI
• Tiến độ học tập –quy trình xin thị thực du học (Subclass 500)
• Quy định học tập của trường Công lập Durack (xem kim chỉ nam dành cho phụ huynh)
Hành vi
Trường Công lập Durack cam kết tạo một môi trường học tập an
toàn, tôn trọng và kỷ luật cho học sinh và nhân viên của trường nơi
mà học sinh có cơ hội tham gia những trải nghiệm học tập công
bằng và được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.
Bộ quy tắc ứng xử của học sinh được soạn ra nhằm hướng học sinh
đạt được hành vi ứng xử hay nhất để việc dạy và học đạt hiệu quả
và học sinh có thể tham gia tích cực trong cộng đồng trường. Quý
vị có thể xem Bộ Quy tắc ứng xử của trường Công lập Durack qua
mã quét QR hoặc trên trang mạng của trường
https://durackss.eq.edu.au/support-and-resources/positive-behaviour-for-learning
Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của EQI nêu rằng ở trường học sinh của quý vị phải:
• tích cực tham gia việc học ở trường;
• có trách nhiệm với hành vi và việc học của mình;
• tôn trọng bạn bè và thầy cô và giữ gìn môi trường và tài sản của nhà trường;
• hợp tác với nhân viên và ban giám hiệu nhà trường; và
• tuân theo nội quy của trường Công lập Durack– Quy tắc ứng xử của học sinh và Quy trình
và Chính sách của trường
Học sinh của quý vị phải luôn:
• tuân theo luật của Úc và những điều kiện có trong thị thực dành cho du học sinh
• không uống bia rượu, hút thuốc, dùng sai thuốc kê toa hay dùng thuốc kích thích bất hợp
pháp;
• không gây nguy hiểm cho bản thân hay người khác; và
• không làm cho nhà trường hay Chương trình dành cho Học sinh quốc tế bị mang tiếng xấu.
Nếu hành vi của học sinh của quý vị không đạt yêu cầu, EQI có thể đuổi học hay tạm cho nghỉ
học. Điều này có thể ảnh hưởng đến thị thực học sinh của các em.
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4.

Tiếng Anh bổ sung (EAL/D)
Trường Công lập Durack có một đội ngũ giảng dạy chuyên hỗ trợ những học sinh nói tiếng Anh
như Ngôn ngữ thứ hai hay tiếng Thổ ngữ. Học sinh sẽ làm một số bài đánh giá để xác định mức độ
cần hỗ trợ. Chương trình hỗ trợ sẽ theo hình thức
 Hỗ trợ chuyên sâu một kèm một hoặc
 Hỗ trợ theo nhóm nhỏ

5.

Dịch vụ và chương trình hỗ trợ dành cho học sinh
Trường có những chương trình học sau để hỗ trợ con em của quý vị trong học tập:
 Hỗ trợ về EALD
 Thẩm định và Trị liệu về Nói/Ngôn ngữ
 Vật lý trị liệu
 Hỗ trợ học tập – chú trọng vào môn văn
 Hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt – dành cho học sinh khuyết tật học tập
 Hỗ trợ hướng dẫn – cả về nhận thức và tâm lý

6.

Chính sách và hình thức đánh giá học tập
Trong suốt năm học, học sinh sẽ trải qua những bài thi kiểm tra đánh giá thường xuyên và đánh
giá tổng kết. Học sinh sẽ được đánh giá và báo cáo kết quả học tập hai lần trong năm theo thang
điểm A-E. Xem kim chỉ nam dành cho phụ huynh để biết thêm chi tiết.

7.

Dịch vụ pháp lý
Có nhiều dịch vụ pháp lý trong cộng đồng quanh trường. Nếu quý vị cần sử dụng dịch vụ pháp lý
vui lòng gặp Nhân viên phụ trách Học sinh quốc tế của trường.
Cơ quan hỗ trợ Pháp lý Queensland có thể giúp tư vấn miễn phí về những vấn đề pháp lý về pháp
nhân bao gồm vấn đề về luật dân sự cũng như là những vấn đề của khách hàng. Quý vị có thể liên
hệ Cơ quan hỗ trợ Pháp lý Queensland tại www.legalaid.qld.gov.au hoặc gọi số 1300 651 188 từ
8:30 sáng đến 5:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.
Để được tư vấn pháp lý, quý vị cũng có thể liên hệ một luật sư riêng hoặc Trung tâm Pháp lý Cộng
đồng.
Nếu vẫn chưa nắm được quyền và trách nhiệm di trú của mình, quý vị có thể liên hệ Cơ quan Pháp
lý về Di trú và Tị nạn (RAILS) để được tư vấn và hỗ trợ những vấn đề liên quan đến di trú.

8.

Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe ngoài giờ
Nếu học sinh của quý vị gặp vấn đề khẩn cấp cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ ngoài giờ làm việc, quý vị
gọi 1800 QSTUDY (1800 778 839). Quý vị cũng có thể gọi công ty Bảo hiểm y tế dành cho Du
học sinh (OSHC) cung cấp dịch vụ cho học sinh của mình.
Bảo hiểm Y tế dành cho Du học sinh (OSHC)
OSHC là dịch vụ bảo hiểm hỗ trợ chi phí khám và chữa bệnh (dịch vụ Công), học sinh có thể dùng
đến dịch vụ này khi đang ở Úc. OSHC cũng sẽ thanh toán những khoản trợ cấp tối thiểu cho một
số dược phẩm và dịch vụ cứu thương, mức thanh toán tùy thuộc vào khung giá của dịch vụ.
Quý vị liên hệ trực tiếp đến công ty bảo hiểm để biết thêm chi tiết và về chi phí của chính sách bảo
hiểm, trong đó bao gồm những phần dịch vụ mà OSHC sẽ thanh toán hoặc không thanh toán và
thời gian chờ chữa bệnh đối với một số loại bệnh nhất định.
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OSHC được xem là hình thức bảo hiểm sức khỏe khá đầy đủ, tuy nhiên nếu thấy chính sách của
OSHC chưa đáp ứng được mọi thứ quý vị muốn, quý vị có thể mua thêm bảo hiểm y tế tư/du lịch.
Các công ty cung cấp dịch vụ OSHC có thể tư vấn cho quý vị về nhiều loại dịch vụ y tế khác nhau.
Quý vị nên tìm hiểu về công ty cung cấp dịch vụ OSHC của quý vị đã mua thông qua trang mạng
của họ vì những công ty có những dịch vụ và chính sách hỗ trợ khác nhau.
Những loại hình tư vấn và hỗ trợ thông thường mà các công ty dịch vụ OSHC có thể cung cấp bao
gồm:
 hỗ trợ y tế
 chuyển tuyến để điều trị y tế
 hỗ trợ dịch vụ thông dịch
 dịch vụ tư vấn
 chuyển đến dịch vụ pháp lý
 dịch vụ nhắn tin cho gia đình và bạn bè trong trường hợp khẩn cấp
 an toàn cá nhân
Các công ty cung cấp dịch vụ OSHC ở Úc bao gồm:
Australian Health Management (ahm)
www.ahmoshc.com.au
Allianz
www.allianzassistancehealth.com.au
BUPA Australia
www.bupa.com.au/healthinsurance/oshc
Medibank Private
www.medibank.com.au/overseashealth-insurance/oshc
NIB Health Funds Limited
www.nib.com.au/overseas-students
9.

Những vấn đề về y tế - Thông tin về sức khỏe
Để trường có thể hỗ trợ cho quý vị, quý vị cần cho trường biết mọi thứ trường có thể cần được biết
về sức khỏe tinh thần và thể chất của con em quý vị, bao gồm lịch sử bệnh án, điều kiện sức khỏe
và bệnh dị ứng, và tất cả các loại thuốc đang dùng để trường có thể sắp xếp những thứ các em cần,
duyệt và theo dõi việc hỗ trợ và các phương tiện về sức khỏe theo yêu cầu của visa đi học. Điều
này cần áp dụng trước khi quý vị đến Úc và trong thời gian ở tại nước Úc.
Sử dụng thuốc
Nếu học sinh của quý vị cần dùng thuốc trong lúc đang ở trường, thuốc cần có nhãn hướng dẫn sử
dụng và gửi cho trường cất giữ. Quý vị sẽ cần điền vào mẫu đơn đồng ý cho trường quản lý thuốc.
Học sinh sẽ cần đến văn phòng khi đến giờ dùng thuốc.

10.

Điều trị y tế
Nếu học sinh của quý vị cần thăm khám y tế hay chăm sóc sức khỏe khác (khác với khám và chữa
các loại bệnh thông thường hay vết thương nhẹ), trường sẽ cố gắng hết sức để sớm liên hệ với quý
vị là phụ huynh hay người quản trong điều kiện hợp lý nhất.
Khi nghĩ về những điều tốt và thích hợp nhất cho học sinh của quý vị, trường có thể:
• Dùng phương pháp sơ cứu
• Gọi xe cứu thương nếu cần thiết
Quý vị vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện chuẩn của EQI để biết thêm thông tin.

11.

Các loại phí
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Học phí




học phí trả cho EQI (Mã số đăng ký dành cho học sinh quốc tế ‘CRICOS’: 00608A):
tất cả phí dạy học và chương trình học tại trường
những buổi đi tham quan liên quan đến chương trình học

Phí không có trong chương trình giảng dạy
Một vài loại phí có thể được trả cho các món đồ dùng như là đồng phục trường hay cho những
hoạt động ngoài chương trình giảng dạy. Quý vị vui lòng gặp Nhân viên phụ trách Học sinh quốc
tế của trường để biết rõ hơn.
Bảo hiểm Y tế dành cho Du học sinh (OHSHC)
Phí OSHC được đưa ra bởi các công ty cung cấp dịch vụ và có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ công
ty cung cấp dịch vụ OSHC cho quý vị để biết thêm thông tin về OSHC.
Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về phí theo đường dẫn dưới đây:
 Fees (các loại phí)
12.

Chính sách chuyển trường
Quý vị có thể chuyển trường cho học sinh của mình đến các trường Công lập trong bang
Queensland, đến một trường không thuộc quản lý của chính phủ hay một tổ chức giáo dục khác có
đăng ký nhận đào tạo du học sinh theo luật của Úc.
Phụ phí hay những phí không có trong chương trình giảng dạy có thể trả cho trường mới, tùy thuộc
vào trường và khóa học đã chọn.
Trước khi chuyển trường, quý vị nên nói chuyện với Nhân viên phụ trách Học sinh quốc tế của
trường và xem xét hạn chót đăng ký học tại các trường hay tổ chức giáo dục khác.
Vui lòng xem những tài liệu sau để biết thêm thông tin chi tiết.
• Yêu cầu của khóa học và nhập học
• Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn

13.

Phản ảnh
Trước khi nộp đơn phản ảnh của khách hàng lên bộ, quý vị được khuyến khích liên hệ với trường
để cố gắng giải quyết vấn đề của mình. Quý vị nên thảo luận với Nhân viên phụ trách Học sinh
quốc tế của trường nếu gặp vấn đề về khóa học.
Nếu quý vị gặp vấn đề có liên quan đến Nhân viên phụ trách Học sinh quốc tế của trường hay
không hài lòng với một quyết định của họ, quý vị nên gặp hiệu trưởng của trường để thảo luận về
vấn đề này. Quý vị có thể dẫn theo một người trợ giúp đến bất kỳ buổi họp nào.
Đơn phản ảnh của khách hàng được xử lý dựa theo Khung xử lý Đơn khiếu nại của khách hàng và
Điều kiện và Điều khoản tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục mà quý vị được nhận trước khi bắt đầu khóa
học.
Quý vị có thể gửi đơn phản ảnh nếu quý vị không hài lòng về dịch vụ hay hay hoạt động của
trường, về cơ quan, về nhân viên, hay công ty tư vấn giáo dục mà EQI đã giao để cung cấp dịch vụ
liên quan đến khóa học của quý vị. EQI không tính phí cho quy trình xử lý đơn phản ảnh.
Học sinh có thể nhờ người khác viết đơn phản ảnh (ví dụ như nhờ phụ huynh, chủ nhà trọ hay luật
sư) và có thể mang theo một người hỗ trợ để giúp mình tại bất kỳ cuộc họp thảo luận về sự phản
ảnh.
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Học sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết qua đường dẫn đã nêu trên.

14.

Khiếu nại
Quý vị có thể khiếu nại về một quyết định của EQI (Khiếu nại Nội bộ) về:






báo cáo trường hợp của quý vị đến cơ quan có thẩm quyền (xem mục Quy định về Đi học đầy đủ
và Quy định về Tiến độ học tập)
không cho tạm dừng hay nghỉ hay đình chỉ ghi danh của học sinh, như yêu cầu của quý vị (xem
mục Quy định về Tạm cho nghỉ học, Đình chỉ học và Cho nghỉ học);
đình chỉ hay xóa bỏ ghi danh của học sinh, như chúng tôi đã chỉ định (xem mục Quy định về Tạm
cho nghỉ học, Đình chỉ học và Cho nghỉ học);
từ chối yêu cầu chuyển trường (xem mục Quy định về Chuyển trường); hay
phản hồi về phản ảnh của quý vị về chúng tôi (xem mục Quy định về Phản ảnh).

EQI không tính phí cho quy trình xử lý đơn khiếu nại.
Khiếu nại ra bên ngoài
Nếu không hài lòng về quyết định đưa ra, quý vị có thể nộp đơn phản ảnh (Khiếu nại ra bên
ngoài) đến Cơ quan Thanh tra bang Queensland bằng cách gửi thư điện tử qua trang mạng
ombudsman@ombudsman.qld.gov.au hay gửi qua đường bưu điện cho Queensland Ombudsman,
GPO Box 3314, and Brisbane Qld 4001 trong vòng 10 tính từ ngày nhận được quyết định của
chúng tôi.
EQI sẽ tuân theo bất kỳ quyết định của Cơ quan Thanh tra.

15.

Chính sách hoàn tiền
Quyền lợi của quý vị
Nếu học sinh của quý vị không thể hoàn thành khóa học, quý vị có thể xin hoàn lại một phần học
phí mà quý vị đã đóng (trong hoàn cảnh nhất định). Một số khoản học phí và phí không nằm trong
chương trình dạy học phải đóng cho EQI có thể sẽ không được hoàn lại.
EQI cũng sẽ trả lại những khoản tiền khác được quy định theo luật pháp Úc. Nếu quý vị chứng
minh được hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ hoặc có lý do chính đáng, tùy vào điều kiện EQI có
thể đồng ý hoàn lại những khoản phí chưa sử dụng.
Đơn yêu cầu hoàn tiền đối với phí dịch vụ OSHC phải được gửi trực tiếp cho công ty Bảo hiểm
sức khỏe dành cho Du học sinh (OSHC).
Quyền đưa ra phản ảnh và khiếu nại những quyết định hay hành động dưới nhiều quy trình khác
nhau không ảnh hưởng đến quyền của học sinh thực hiện theo Luật bảo vệ khách hàng của Úc nếu
Luật bảo vệ khách hàng của Úc được áp dụng.
Chi tiết thêm về chính sách hoàn tiền có thể xem thêm tại:
 Điều kiện và Điều khoản tiêu chuẩn
 Đơn yêu cầu hoàn tiền

16.

Quy trình hoạt động và Chính sách của trường
Tham khảo trang mạng của trường https://durackss.eq.edu.au/
để biết nội dung về
 Kim chỉ nam dành cho Phụ huynh
 Bộ Quy tắc ứng xử của Học sinh
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Quy trình đồng phục
 Học sinh mặc đồng phục hàng ngày, ngoại trừ khi có sự kiện mặc đồ tự do
 Mong học sinh đội nón đồng phục của trường khi sinh hoạt bên ngoài lớp học

17.

Danh sách tập vở và cửa hàng bán sách
Danh sách tập vở của trường được phát khi ghi danh và vào thời điểm bắt đầu của mỗi năm học
Dụng cụ học tập của trường Công lập Durack có thể mua tại cửa hàng sách báo
Inala Plaza News
Shop1/156, Inala Civic Centre Inala
Trên trang mạng của trường cũng có thông tin về danh sách tập vở

18.

Giao thông
Giao thông công cộng có sẵn tại khu vực Inala. Dịch vụ xe lửa có ở Richlands. Trang mạng
www.translink.com.au/journeyplanner sẽ trợ giúp quý vị trong việc sắp xếp lịch trình đi. Nếu quý
vị cần đi giao thông công cộng thường xuyên, quý vị nên mua thẻ ‘Go Card’. Xin vào trang mạng
để tìm hiểu thêm thông tin www.translink.com.au/tickets-and-fares/gocard.
Trang mẫu dự kiến về chuyến đi của Hội đồng thành phố ‘Brisbane City Council Journey Planner’
sẽ hỗ trợ quý vị lập kế hoạch cho những chuyến đi xung quanh Thành phố Brisbane

19.

Hệ thống đội nhóm
Khi ghi danh học sinh sẽ được phân vào một đội nhóm
 Màu đỏ– Beta
 Màu vàng – Gamma
 Màu xanh biển - Alpha
Nón của trường có thể đảo ngược với một mặt là màu của đội nhóm có bán tại căn tin.

20.

Cơ hội giữ vai trò lãnh đạo của trường
Trường Công lập Durack có một tiến trình xét tuyển nghiêm ngặt để xác định học sinh trong khối
lớp 6 làm đội trưởng của trường. Một chương trình tuyển chọn nhóm lãnh đạo bắt đầu dành cho tất
cả học sinh khối lớp 5 muốn được giữ một vai trò lãnh đạo vào năm lớp 6. Học sinh tham gia các
hoạt động bao gồm nói trước công chúng, chào hỏi và các buổi phỏng vấn trước khi danh sách
được rút gọn. Kế tiếp các em cần làm một bài thuyết trình trước khi trải qua một buổi bỏ phiếu bầu
chọn bởi các bạn cùng khối.
Đội trưởng của đội nhóm được các bạn cùng khối bầu chọn. Các đội trưởng bản xứ, âm nhạc, đội
kỹ thuật và phụ giúp thư viện được các nhân viên quan trọng của trường bầu chọn.

21.

Bơi lội
Ở bang Queensland, các hoạt động dưới nước là một phần không thể thiếu trong đời sống của
chúng tôi, sự an toàn của các em nhỏ và gia đình khi đang ở trong hoặc ở gần khu vực có nước
được đặt lên hàng đầu. An toàn dưới nước là một kỹ năng sống cần có từ lúc trẻ em bắt đầu tiếp
xúc với nước và trong mọi giai đoạn của cuộc sống trưởng thành.
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Trường Công lập Durack có tổ chức một chương trình học bơi cho khối lớp 4. Học sinh không bắt
buộc phải tham gia chương trình này. Phụ huynh có thể chọn cho con em mình không tham gia.
Để biết thêm thông tin quý vị vui lòng trao đổi với giáo viên dạy chương trình Giáo dục thể chất
về buổi học bơi và giữ an toàn khi ở dưới nước cho con em mình.
Thông tin thêm về an toàn dưới nước và bơi lội có thể tìm thấy tại:
https://education.qld.gov.au/curriculum/stages-of-schooling/water-safety-and-swimming
22.

An toàn khi lướt sóng và trên bãi biển
Bang Queensland có một vài bờ biển được xem là đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng có thể
mang đến nguy hiểm cho những người không quen thuộc với biển cả. Việc tìm hiểu về biển rất
quan trọng – càng nhiều điều biết về những con sóng, gió và thủy triều ảnh hưởng đến điều kiện
nước ra sao, con người càng có thể giữ được an toàn.
10 Gợi ý an toàn khi lướt sóng của Hiệp hội Cứu hộ Lướt sóng của Úc
1. Luôn bơi hay lướt sóng trong khu vực có nhân viên cứu hộ hay tình nguyện viên cứu hộ
lướt sóng tuần tra.
2. Bơi khoảng giữa cờ đỏ và cờ vàng. Hai màu cờ đánh dấu khu vực an toàn nhất để bơi.
3. Luôn bơi cùng hay dưới sự giám sát của bạn.
4. Đọc và tuân theo bản chỉ dẫn.
5. Không bơi ngay sau bữa ăn.
6. Không bơi khi đã dùng thuốc hay bia rượu.
7. Nếu không chắc chắn về điều kiện lướt sóng, quý vị hãy hỏi
một nhân viên cứu hộ hay tình nguyện viên cứu hộ.
8. Đừng bao giờ chạy và lặn xuống nước. Môi trường có thể
thay đổi kể cả khi quý vị đã kiểm tra trước đó.
9. Nếu quý vị gặp vấn đề dưới nước, đừng quá lo lắng. Hãy giơ
cao tay kêu cứu, thả trôi và đợi sự trợ giúp.
10. Thả trôi theo dòng nước hay dòng chảy ngầm. Giữ bình tĩnh.
Đừng cố bơi ngược lại. Ra hiệu kêu cứu và đợi sự trợ
giúp.
Những đường dẫn hữu ích

Queensland Surf Lifesaving

https://beachsafe.org.au/ tại đường dẫn này quý vị có thể tải về ứng dụng Hướng
dẫn giữ an toàn trên bãi biển.
An toàn khi ra nắng
Hầu hết những bức xạ nguy hiểm của tia cực tím của mặt trời (nhiều như 70%) xuất hiện vào giữa
ngày, vì thế nếu có việc đi ra ngoài quý vị cần đặc biệt quan tâm về việc tìm bóng mát, che chắn,
đội mũ và dùng kem chống nắng. Uống nhiều nước trong thời tiết khô nóng để tránh bị mất nước.
Giữ gìn an toàn khi trời nắng bằng cách:

tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh mặt trời khi có thể

uống nhiều nước

mặc áo dài tay, đội nón rộng vành và đeo kính mát

thường xuyên thoa kem chống nắng có chỉ số bảo vệ cao SPF 30+

23.

An toàn đường phố
Đường phố ở Úc khá tấp nập trong giờ cao điểm (vào buổi sáng và chiều). Quý vị cần thận trọng khi
băng qua đường, và luôn luôn sang đường tại những điểm giao có đèn giao thông và/hoặc tại những
điểm có vạch đường dành cho người đi bộ. Ở Úc, chúng tôi lái xe phía bên trái của đường và vì thế
quý vị cần nhìn phải, nhìn trái, sau đó lại nhìn phải trước khi sang đường.
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24.

Căn tin trường
Căn tin trường hoạt động mỗi ngày và cung cấp những lựa chọn món ăn bổ dưỡng cho cả hai giờ
giải lao. Các gia đình có thể đặt món ăn lên đến trước 4 tuần.
Cách hướng dẫn đặt món ăn trực tuyến tại https://durackss.eq.edu.au/ourfacilities/Tuckshop
Món ăn có thể được đặt qua trang mạng http://www.munchmonitor.com/

25.

Trông giữ học sinh ngoài giờ học
Công ty Camp Australia mở một Chương trình trông giữ học sinh ngoài giờ học từ thứ Hai đến thứ
Sáu tại bên ngoài hội trường của trường. Giờ hoạt động như sau
 Trông giữ trước giờ học
6:30 sáng – 8:50 sáng
 Trông giữ sau giờ học
3:00 chiều – 6:00 tối
Thông tin liên hệ
 Điện thoại 1300 105 343
 Email info@campaustralia.com.au
Đăng ký tại https://www.campaustralia.com.au

26.

Bản tin tức của trường
Trường Công lập Durack cho ra bản tin tức hai tuần một lần. Thông thường bản tin được gửi về
nhà mỗi thứ Tư xen kẽ. Bản tin có thể được xem:
 Trên trang mạng của trường https://durackss.eq.edu.au/
 Gửi thư điện tử trực tiếp cho gia đình
 Qua bản in.
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