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Chúc mừng  

Niên khóa 2017

Thành tích Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP)
• Lena Scally-Leprevost đạt được điểm tối đa 45/45 

(ATAR 99,95), và được xếp vào 0,02% học sinh tốt 
nghiệp IBDP đầu bảng trên thế giới

• Jack Doughty và Charlotte Raberger, Á khoa IBDP, đạt 
được điểm 44/45 (ATAR 99,85)

• ATAR trung bình là 95,90, 50% học sinh được xếp vào 
4,1% học sinh đầu bảng trên toàn quốc

• 82% học sinh đạt được ATAR từ 90 trở lên

• 100% học sinh đạt được ATAR từ 80 trở lên

Thành thích Bằng Trung học Bang Victoria 
(VCE)
• Liam Baker, Thủ khoa VCE, đạt được ATAR 98,80

• Emma Pearson, Á khoa, đạt được ATAR 97,60

• ATAR trung bình là 81,50, 50% học sinh được xếp vào 
18,5% học sinh đầu bảng trên toàn quốc

Kết hợp Thành tích IBDP và VCE
• Trung bình ATAR là 87,40

• 42% học sinh đạt được ATAR từ 90 trở lên

• 70% học sinh đạt được ATAR từ 80 trở lên, được xếp 
vào 20% học sinh đầu bảng trên toàn quốc

• 35% tất cả điểm học tập của học sinh đều từ 40 trở lên

*Học sinh Trường St Leonard’s chọn VCE hoặc IBDP với cả 
hai con đường học tập này đem lại Thứ hạng Tuyển sinh Đại 
học Úc (ATAR) cho các học sinh tốt nghiệp Lớp 12.

Thủ khoa IBDP 
Lena Scally-Leprevost 

Điểm IBDP 45/45 (ATAR 99,95)

Lena tận dụng tối đa mọi cơ hội tại trường 
St Leonard’s, góp phần vào các chương 
trình ngoại khóa khác nhau. Sau khi nhập 
học Lớp 7, em đã tham gia vào Tranh luận, 
Âm nhạc, Các Hoạt động Khối Lớp và năm 
2017 em đạt được Huy chương Bạc The 
Duke of Edinburgh. Trong năm chót Lena 

cũng là huấn luyện viên của một trong những Đội bóng lưới 
dưới 11 tuổi của nhà trường.

Lena đã học tập rất xuất sắc trong lớp, được trao tặng 
danh dự Học sinh Ưu tú Toàn phần ở năm Lớp 10, 11 và 
12. Em cũng được trao Giải thưởng môn học về Sinh vật 
và Toán vào năm 2017 và học lực giỏi của em đối với tất 
cả các môn học đã giúp em đạt được điểm IBDP tối đa 45 
(ATAR 99,95), được xếp vào 0,02% học sinh tốt nghiệp IB 
đầu bảng trên thế giới.

Lena cảm ơn thầy cô đã hỗ trợ và hướng dẫn mình trong 
suốt thời gian em theo học Trường St Leonard’s và lời nhắn 
nhủ của em cho học sinh IB tương lai là ‘luôn chủ động đối 
với mọi việc, bắt đầu suy nghĩ về Bài luận Mở rộng của bạn 
càng sớm càng tốt và học tập chuyên cần ở Lớp 11, bởi vì 
các kỳ thi bao gồm cả Lớp 11 lẫn 12.

Lena đã được trao học bổng để theo học ngành Y Đại học 
Monash.

Thủ khoa VCE 
Liam Baker 

ATAR 98,80

Liam nhập học Lớp 7 trường St Leonard’s. 
Trong suốt thời gian học tại trường này, 
em đã trở thành học sinh toàn diện cả 
trong lẫn ngoài lớp.

Liam không chỉ là thành viên tích cực của 
Nhóm Tranh luận trong suốt thời học tập 

mà em còn đại diện cho trường trong bộ môn Khúc côn 
cầu và Bóng chuyền. Liam đã đạt được thành công trong 
các chương trình học tập mở rộng khác nhau bao gồm Giải 
thi đua Khoa học ICAS, Giải thi đua Khoa học Lớn của Rio 
Tinto, Giải thi Trí óc và Giải quyết Vấn đề Tương lai.

Ngoài những thành tích ngoại khóa, Liam đã học tập xuất 
sắc trong lớp, được trao tặng danh dự Học sinh Ưu tú Toàn 
phần ở năm Lớp 10, 11 và 12 và đoạt giải thưởng môn học 
về Văn học, Vật lý và Phương pháp Toán ở năm Lớp 12

Điểm ATAR 98,80 của Liam xếp em vào 1,2% học sinh đầu 
bảng trên toàn quốc và minh chứng cho nỗ lực và chuyên 
cần học tập của em suốt thời gian học tại trường này.

Liam sẽ học Kỹ sư, Đại học Monash.
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Á khoa IBDP 
Charlotte Raberger và Jack Doughty

Charlotte Raberger  
- Điểm IBDP 44/45 (ATAR 99,85)

Charlotte là học sinh luôn đạt thành tích cao 
trong suốt thời gian học tập tại trường St 
Leonard’s, xuất sắc cả trong lẫn ngoài lớp. 
Em tham gia vào mọi hoạt động. Ngoài việc 
là thành viên của đội ngũ hậu trường cho 
Âm nhạc Trung học Phổ thông và Kịch nghệ 

Trung học Phổ thông, Charlotte còn đại diện cho trường trong 
bộ môn Bóng lưới, Bóng đá, Touch Rugby và Tranh luận.

Những phần đóng góp của Charlotte vào việc lãnh đạo 
tại trường bao gồm là thành viên Ủy ban Lớp 10, Đại diện 
Lớp 11 và em được bầu làm một trong Nhà Lãnh đạo Thể 
thao Khối vào năm Lớp 12. Ngoài ra, em đã được trao Huy 
chương Đồng Duke of Edinburgh vào năm 2015. Vào năm 
2016, em được tuyên dương là Học giả Trẻ Kwong Lee Dow 
Đại học Melbourne và vào năm 2017 em được trao Giải 
Nghệ thuật Elspeth Bennett.

Học bạ của Charlotte cũng ấn tượng không kém. Ngoài việc 
được trao tặng danh dự Học sinh Ưu tú Toàn phần ở Lớp 
10, 11 và 12, Charlotte đã được trao giải thưởng môn học 
về Anh ngữ và Văn học, Toán học, Tâm lý học và Nghệ thuật 
Hiển thị và nhờ đạt thành tích cao đối với tất cả các môn 
học, em đạt được điểm IBDP 44 (ATAR 99,85); được xếp vào 
1% học sinh tốt nghiệp IB đầu bảng trên toàn thế giới.

Charlotte đã được trao học bổng để theo học ngành Y học, 
Đại học Monash.

Jack Doughty  
- Điểm IBDP 44/45 (ATAR 99,85)

Jack là thành viên nhiệt tình trong cộng đồng 
trường St. Leonard’s trong suốt thời gian em 
theo học tại trường này. Sau khi nhập học 
Lớp 8, em đã tham gia nhiều hoạt động và 
phần đóng góp của em cho việc lãnh đạo 

của trường trong nhiều năm đã được công nhận khi em được 
bổ nhiệm làm Khối Trưởng Newman House vào năm Lớp 12.

Trong những năm Lớp 10, 11 và 12, em đã được trao tặng 
danh dự Học sinh Ưu tú Toàn phần và năm Lớp 12 em đã học 
Kinh tế (HL), Địa lý (HL), Toán, Pháp văn và Hóa học và được 
trao giải thưởng môn học về Anh ngữ và Văn học IB (HL).

Jack cảm ơn tất cả thầy cô và lời nhắn nhủ của em cho học 
sinh IB tương lai là lập thói quen học tập phù hợp với mình 
nhất và hoàn tất Bài luận Mở rộng càng sớm càng tốt.

Jack quân bình việc học hành bận rộn của mình bằng cách 
tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa khác nhau và 
đã được trao tặng danh dự Học sinh Ưu tú Toàn phần về Điền 
kinh và được trao tặng danh dự Học sinh Ưu tú Bán phần về 
Futsal và Cross Country. Em cũng là thành viên đội ngũ St 
Leonard’s đã đoạt Giải vô địch Toàn quốc Hillary Challenge.

Jack đã được trao Học bổng Khen thưởng Toàn quốc và sẽ 
học ngành Thương mại, Đại học Melbourne.

Á khoa VCE 
Emma Pearson

ATAR 97,60

Emma là học sinh tham gia tích cực 
vào nếp sống trường trung học, từ tham 
gia vào các vở diễn của Hart Theatre 
Company cho đến là người tham gia 
chính yếu trong chương trình âm nhạc 
của trường và là thành viên chuyên dụng 
của Allen House. Nhờ tích cực tham gia 

vào chương trình ngoại khóa, Emma cũng đại diện cho 
trường về bộ môn Quần vợt và Bóng bàn và em đã được 
trao tặng danh dự Học sinh Ưu tú Toàn phần về Âm nhạc 
và được trao tặng danh dự Học sinh Ưu tú Bán phần về 
Kịch nghệ. Trong năm chót tại trường, Emma là Nhà lãnh 
đạo Dàn nhạc Giao hưởng và được trao Huy chương Vàng 
cho Sự tham gia và Thành tựu xuất sắc cho Allen House.

Ngoài những thành tích ngoại khóa, Emma là học sinh 
xuất sắc trong lớp. Em học Hóa học, Anh văn, Phương 
pháp Toán, Toán học Chuyên, Thể dục và Sinh vật, mà em 
đã hoàn tất vào năm Lớp 11, và học lực xuất sắc đã giúp 
em được trao Giải Học tập Ưu tú Lớp 10, được trao tặng 
danh dự Học sinh Ưu tú Toàn phần ở năm Lớp 11 và 12 và 
em được trao Giải thưởng Khoa học Bruce Humphries vào 
năm 2017.

Môn Hóa học mà Emma ưa thích đã giúp em chuẩn bị để 
theo học ngành Khoa học Y sinh (Cao cấp kèm Danh dự) 
tại Đại học Monash.
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Chương trình Học tập của chúng tôi
Trường St Leonard’s giảng dạy cả chương trình VCE lẫn Tú tài Quốc tế (IBDP) như là liên thông học lên đại học.

VCE là khóa học linh hoạt với tiếng Anh là môn học bắt buộc duy nhất. Nhờ vậy học sinh để có thể chọn môn học hợp với ý 
thích và mục tiêu tương lai bằng cách chú trọng vào môn học cụ thể hoặc chọn các môn học từ các lĩnh vực khác nhau.

Mục đích của IBDP là bao quát, học sinh bắt buộc phải học các môn học thuộc lĩnh vực như Khoa học, Toán học và Nhân văn, 
cũng như ít nhất một ngoại ngữ. Ngoài ba môn chính, tất cả học sinh có thể tham gia các hoạt động có tính cách sáng tạo, 
vận động và phục vụ. Trong thế giới ngày càng kết nối mật thiết, học sinh tốt nghiêp không còn chỉ cạnh tranh với các bạn từ 
các trường khác tại bang Victoria và nước Úc, mà còn cạnh tranh với học sinh trên toàn thế giới. Để công nhận thành tích học 
tập ưu hạng của IBDP, nhiều trường đại học hàng đầu thế giới giảm bớt môn học hoặc công nhận thành tích học tập đối với 
học sinh tốt nghiệp IBDP.

Cuộc nghiên cứu của Cơ quan Thống kê Giáo dục Đại học (Higher Education Statistics Agency - HESA) ở Anh đã khảo sát 
các đặc điểm và xu hướng của khoảng 6500 học sinh IBDP so với nhóm học sinh hạng A và nhóm học sinh khác có trình độ 
tương tự tại các cơ sở giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng học sinh IBDP thường sẽ ghi danh với một trong 
20 trường hàng đầu, được lãnh văn bằng danh dự hoặc giải thưởng, tiếp tục học lên nữa, và được tuyển dụng vào các vị trí 
học sinh tốt nghiệp cấp cao và các ngành nghề được trả lương cao hơn (HESA 2011).

Trường St Leonard’s bắt đầu dạy IBDP vào năm 1982. Hơn 35 năm kinh nghiệm và mối quan hệ dài lâu tuyệt với với Tổ chức 
Tú tài Quốc tế đảm bảo học sinh IBDP của nhà trường được hỗ trợ tốt nhất và có sẵn dịch vụ dạy kèm.

Đại học Điểm đến
Trong số học sinh tốt nghiệp niên khóa 2017 nộp đơn 
thông qua VTAC, 99,3% đã được mời ghi danh ở vòng 
đầu tiên.

Đại học Monash là đại học được nhiều học sinh tốt 
nghiệp VCE và IBDP trường chúng tôi chọn với 36% học 
sinh được mời ghi danh học Đại học Monash. Nhiều học 
sinh cũng đã được mời ghi danh học Đại học Melbourne 
(24%) và Đại học RMIT (14%).

Các ngành học phổ biến nhất là Thương mại (26%), Khoa 
học (18%), Văn khoa (12%) và Thiết kế (10%). Một số học 
sinh trường chúng tôi sẽ theo học các trường đại học ở 
bang khác và nước ngoài, với học sinh tốt nghiệp được 
mời ghi danh với các trường đại học ở New South Wales, 
Tây Úc, Nam Úc, Queensland và ở nước ngoài.

Học bổng
Những học sinh dưới đây đã được cấp học bổng để học tập vào năm 2018:

• Philippa Huse – Học bổng Nữ Kỹ sư (Kỹ sư/Thương mại), Đại học Monash

• Niamh Nolan – Học bổng Phó Hiệu trưởng (Luật/Quan hệ Quốc tế), Đại học Bond

• Charlotte Raberger – Học bổng Xuất sắc Y khoa, Đại học Monash

• Lena Scally-Leprevost – Học bổng Thành tích Xuất sắc (Y khoa), Đại học Monash

• Marko Moutafis – Học bổng Xuất sắc Kỹ sư, Đại học Monash

• Moritz Haese – Học bổng Khen thưởng Toàn quốc Melbourne (Thương mại), Đại học Melbourne

• Maddisson Griffiths – Học bổng Khởi nghiệp Khoa học, Đại học Melbourne

• Inga Steenblock – Học bổng Khen thưởng Toàn quốc (Văn khoa), Đại học Melbourne

• Jack Doughty – Học bổng Khen thưởng Toàn quốc Melbourne (Thương mại), Đại học Melbourne

• Sophie Sjostrom – Học bổng Khởi nghiệp Khoa học, Đại học Melbourne

• Oscar Torii – Học bổng Khởi nghiệp Khoa học, Đại học Melbourne

• Christopher Bowman – Học bổng Khởi nghiệp Khoa học, Đại học Melbourne

• Jessica Martin – Học bổng Đầu tiên Murdoch (Khoa học), Đại học Murdoch

24% - Đại học Melbourne

14% - RMIT

4% -  Đại học Deakin

5%  -  Đại học Swinburne

14% -  Liên bang, nước 
ngoài và khác

36% - Đại học Monash 

3% -  Đại học Latrobe


