Trung học Cơ sở
Những điều học được ở cấp trung học cơ sở có thể tồn tại
suốt đời khi học sinh tìm hiểu và khám phá sở thích
trở thành niềm đam mê trọn đời.
Trung học cơ sở (Lớp 7 đến 9) là giai đoạn quan trọng và đôi khi đầy thử thách khi các em chuyển
từ tuổi thơ sang tuổi vị thành niên. Học sinh bắt đầu tìm hiểu con người của mình, tìm cách xác
định các giới hạn và tìm hiểu tiềm năng và vị trí của mình trong thế giới.
Các chương trình, giáo trình và môi trường Trung học Cơ sở của chúng tôi được thiết kế đặc biệt
để giúp học sinh phát triển học vấn và cá nhân trong giai đoạn thú vị với vô vàn thay đổi và phát
triển này. Nhân viên trường Trung học Cơ sở hiểu rằng sự cân bằng giữa giới hạn cứng rắn và
việc mạo hiểm là yếu tố cần thiết ở tuổi vị thành niên, và đội ngũ nhân viên chuyên môn, bao gồm
Nhân viên Tư vấn Trường Trung học Cơ sở, sẽ hỗ trợ học sinh suốt cuộc hành trình của các em.
Các lựa chọn về các môn học nhà trường giảng dạy sẽ dần dần mở rộng trong thời gian học sinh
lên lớp dần qua cấp Trung học Cơ sở, với từng học sinh sẽ tự chọn các môn học cho chương trình
học của riêng mình. Trong năm Lớp 7 đến Lớp 9, học sinh được quyền chọn trong số các môn học
tự chọn, nhờ vậy học sinh có thể chọn chương trình hợp với sở thích và đam mê riêng, và tìm hiểu
nhiều môn học khác nhau trước khi xác định con đường học tập cho năm học cuối.
Trải nghiệm Trung học Cơ sở cuối cùng sẽ dẫn đến chương trình Cộng đồng Đô thị Môi trường
vào năm Lớp 9 (CUE). Đây là chương trình học tập mang tính thử nghiệm, giúp học sinh có cơ hội
tham gia các hoạt động được hướng dẫn bằng mục vụ và có tính cách học thuật để nâng cao tầm
hiểu biết của học sinh về cộng đồng địa phương và am hiểu vị thế của Úc trong vùng châu Á lớn
rộng. Học sinh tham gia vào các hoạt động trong và ngoài lớp học đã được thiết kế để rèn luyện
tính độc lập, sáng kiến cùng tinh thần tập thể, và học sinh sẽ trải qua những trải nghiệm và quan
điểm mới. Chương trình CUE kết thúc bằng Trải nghiệm Lớn (Big Experience), đây là chuyến đi dài
3 tuần tới một nước Đông Nam Á, đặc biệt chú trọng đến dịch vụ và sự bền vững môi trường.
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