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Chúc mừng 
Niên khóa 2018

Thành tích IBDP* và VCE gộp 
chung
• ATAR trung bình 90,65; 50% học sinh được xếp vào 

10% học sinh đầu bảng trên toàn quốc
• 53% học sinh đạt được ATAR từ 90 trở lên, được xếp 

vào 10% học sinh đầu bảng trên toàn quốc
• 72% học sinh đạt được ATAR từ 80 trở lên, được xếp 

vào 20% học sinh đầu bảng trên toàn quốc
• 85% học sinh đạt được ATAR từ 70 trở lên, được xếp 

vào 30% học sinh đầu bảng trên toàn quốc

Thành tích Chương trình Tú tài 
Quốc tế (IBDP)
• Oscar To (Thủ khoa IBDP) đạt được điểm tối đa 45/45 

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

• Joshua Cherubino (Á khoa IBDP) đạt được điểm 
44/45 (ATAR 99,85), được xếp vào 1% học sinh tốt 
nghiệp IBDP đầu bảng trên thế giới.

• Lucy Callahan, Sonia Clements và Thomas Galloway 
cũng đạt được thành tích học tập ưu hạng, đạt được 
điểm 43/45 (ATAR 99,70).

• ATAR trung bình 95,75; 50% học sinh được xếp vào 
4,25% học sinh đầu bảng trên toàn quốc

• 85% học sinh đạt được điểm ATAR từ 90 trở lên
• 96% học sinh đạt được điểm ATAR từ 80 trở lên
• 100% học sinh đạt được điểm ATAR từ 70 trở lên

Bằng Trung học Bang Victoria
• Emily Dare (Thủ khoa VCE) đạt được điểm ATAR 

99,70
• Chloe Chin (Á khoa) đạt được điểm ATAR 99,65
• ATAR trung bình 83,7; 50% học sinh được xếp vào 

16,3% học sinh đầu bảng trên toàn quốc
• 20,1% tất cả các điểm môn học là 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 học sinh tốt nghiệp Lớp 12.

Tất cả thông tin và kết quả trình bày trong tài liệu này là chính xác vào 
thời điểm in ấn.

IBDP
Oscar To - IBDP 45/45 (ATAR 99,95)

Oscar luôn là học sinh đạt thành tích cao trong 
suốt thời gian theo học Trường St Leonard’s, 
Oscar được trao nhiều giải thưởng Ưu hạng 
trong một số các cuộc thi toán và khoa học, 
ngoài Giải thưởng Xuất sắc cuộc thi toán do 
Đại học Melbourne tổ chức. Oscar được trao 
Giải thưởng Học tập Lớp 11 cùng Phần thưởng 
IB về Hóa học, Kinh tế và Toán học.

Oscar thừa nhận học vấn mà em nhận được tại Trường St 
Leonards’s vượt xa bài vở thuần túy cho các kỳ thi. Oscar 
thích tham gia rất nhiều sinh hoạt ngoại khóa và mở rộng và 
đã tham gia dàn nhạc giao hưởng từ Lớp 7 đến Lớp 9, chơi 
viôlông trong Strung Out và Chamber Strings. Trong suốt thời 
gian học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, Oscar luôn 
tham gia Thể thao ACS môn bóng rổ và bóng đá, đồng thời 
tham gia Việt dã Liên trường.

Oscar nói rằng em ấy yêu thích “văn hóa và môi trường của 
toàn trường. Mọi người đều cực kỳ thân thiện và tôn trọng 
những lợi ích và hoài bão của riêng cá nhân. Giáo viên thực sự 
quan tâm đến an sinh và sự thành công của học sinh. Lòng 
tận tâm và tử tế của các giáo viên khi tôi cần được giúp đỡ là 
có một không hai. Tôi đặc biệt cảm ơn người thầy dìu dắt của 
tôi, thầy Fletcher vì thầy đã luôn đặt lợi ích của tôi lên hàng 
đầu và vì lòng hào phóng vô biên của thầy.

Oscar được trao Học bổng Hiệu trưởng (Thành tựu Thương 
mại) tại Đại học Melbourne cùng Học bổng Xuất sắc của Đại 
học Monash. Oscar đã chọn Học bổng Hiệu trưởng tại Đại học 
Melbourne.

 

Á khoa IBDP
Joshua Cherubino - IBDP 44/45 (ATAR 99,85)

Bắt đầu nhập học trường này năm Lớp 2, 
Joshua là học sinh tích cực trong cuộc sống 
Trường St Leonard’s, tham gia nhiều sinh hoạt 
ngoại khóa như Nói chuyện Trước Công 
chúng DAV, nhạc kịch Trung học Cơ sở, Big 
Band, Câu lạc bộ Chạy Bộ, Đua Mạo hiểm và 
Điền kinh, Việt dã, Football, Touch Football và 
Bơi lội ACS.

Thành tích của Joshua bao gồm Giải thưởng Cống hiến cho 
Thể thao Lớp 12, Giải thưởng Toàn diện Hạng Nhất Lớp 12 
Caltex, Giải thưởng Môn Toán IB SL, Huy chương Vàng Khối 
Allen và Giải Ba Thế hệ Jazz, Diện 1. Trong thời gian học tập 
tại trường, Joshua cũng đã đạt được Học sinh Ưu tú Toàn 
phần, Học sinh Ưu tú Học tập Toàn phần, Học sinh Ưu tú Âm 
nhạc Toàn phần, Học sinh Ưu tú Khối Toàn phần, Học sinh Ưu 
tú Việt dã Toàn phần, Học sinh Ưu tú Football Toàn phần, Học 
sinh Ưu tú Việt dã ACS Bán phần, Học sinh Ưu tú Điền kinh 
ACS Bán phần và Học sinh Ưu tú Football ACS Bán phần.

Joshua là nhà lãnh đạo tích cực trong trường, đảm nhận các 
vai trò Người lãnh đạo Hỗ trợ Đồng bạn, Người lãnh đạo Phạm 
vi và Đội trưởng Thể thao Allen Lớp 12.

Joshua chia sẻ rằng em ấy rất biết ơn Trường St Leonard’s vì 
sự hỗ trợ và hướng dẫn của giáo viên và thầy cô dạy kèm tại 
thư viện và lòng tận tụy của họ đối với việc học tập và sự thành 
công của học sinh. Joshua đã được trao Học bổng Xuất sắc 
Kỹ sư tại Đại học Monash.
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IBDP 
Lucy Callahan - IBDP 43/45 (ATAR 99,70)

Lucy nhập học Trường St Leonard’s năm 
Lớp 7. Trong thời gian học tập ở trường này, 
em ấy đã trở thành học sinh tận tụy của 
cộng đồng trường và đảm nhận nhiều vai 
trò lãnh đạo khác nhau, bao gồm Người 
lãnh đạo Phạm vi, Người lãnh đạo Hỗ trợ 
Đồng bạn và Người đồng tổ chức Bữa điểm 
tâm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ngoài các kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, Lucy còn là người có 
tinh thần tập thể cao độ, là người tích cực tham gia chơi thể 
thao tại trường, bao gồm Bóng lưới và Bóng chuyền ACS.

Môn học yêu thích của Lucy là Địa lý. Em ấy nói rằng “có 
nhiều thứ hơn là chỉ học về bản đồ. Đó là tìm hiểu về những 
gì diễn ra xung quanh bạn về môi trường, văn hóa và chính 
trị và nhờ địa lý, giờ em hiểu được nguyên nhân và giải pháp 
đối với các vấn đề thế giới, nhờ vậy em nói chuyện với hầu 
hết mọi người.”

Lucy nói rằng em ấy thích những cơ hội bên ngoài lớp học 
đã có được ở Trường St Leonard’s, chẳng hạn như trong đội 
kỹ thuật các mục trình diễn nhà hát và ACS vì em ấy đã kết 
bạn các cấp lớp khác nhau và rất vui vẻ.

Lucy tin rằng học vấn của em tại Trường St Leonard’s đã 
đem lại không chỉ các kỹ năng học tập mà còn đem lại các 
kỹ năng xã hội và nghề nghiệp mà em ấy nhận ra rằng cũng 
quan trọng không kém trong tương lai. Lucy đã được trao 
học bổng Phó hiệu trưởng để theo học ngành Thiết kế Công 
nghiệp tại Đại học Swinburne.

Sonia Clements - IBDP 43/45 (ATAR 99,70)
Sonia nhập học Lớp 7 Trường St Leonard’s 
và là học sinh luôn đạt thành tích cao. Nhờ 
tận dụng tối đa mọi cơ hội, em ấy đã góp 
phần vào nhiều chương trình ngoại khóa 
như Đội hợp xướng Lớp Lớn, Ban nhạc Sân 
khấu, Big Band, Dàn nhạc Jazz Ngày thứ Ba 
và các vở kịch và nhạc kịch khác nhau. 
Sonia tham gia các chương trình phát triển 

tài năng bao gồm Chương trình Học giả Monash, da Vinci 
Decathlon và Giải quyết Vấn đề trong Tương lai.

Sonia là thành viên cộng đồng và nhà lãnh đạo tích cực tại 
trường, đảm nhận nhiều vai trò bao gồm Đội trưởng Khối 
Allen Lớp 12, Nhà lãnh đạo Jazz Lớp 12 và Đội trưởng Âm 
nhạc Khối Lớp 9. Danh sách thành tích ấn tượng của Sonia 
bao gồm Học sinh Ưu tú Học tập Toàn phần và Học sinh Ưu 
tú Âm nhạc Toàn phần, Giải thưởng Văn học Anh ngữ Lớp 
12 IB, Giải thưởng Nghệ thuật Elspeth Bennett Lớp 11, Giải 
thưởng Invergowrie Lớp 9 về Khoa học, Giải thưởng Phù luân 
Công dân, Giải Nhì Kèn Saxo Thế hệ Jazz, Giải Ba Big Band 
Thế hệ Jazz Diện 1, Giải thưởng David Witham Lớp 10 Alpine 
Hike, Giải thưởng Khối Allen Lớp 7-10, cùng Giải Bạc cho 
Sự tham gia và Thành tích xuất sắc Khối. Tác phẩm nghệ 
thuật của Sonia cũng đã được tuyển chọn cho Cuộc Triển 
lãm Nghệ thuật IB (Victoria và Tasmania) và chương trình 
Bayside Art và Design Graduate.

Sonia tin rằng ‘học vấn trọn đời’ có nghĩa là “sự hướng dẫn 
để tò mò, đặt câu hỏi và cởi mở suốt đời.” Sonia nhớ lại rằng 
mỗi năm tại Trường St Leonard’s đều có những mục nổi bật 
như cắm trại và đi bộ, Trải nghiệm Lớn Lớp 9 và Các Thế hệ 
Jazz. Sonia đã được trao Học bổng Phó hiệu trưởng tại Đại 
học Bond để theo học ngành Thương mại/Luật.

VCE
Emily Dare - ATAR 99,70

Emily nhập học Trường St Leonard’s năm 
Lớp 7 và là học sinh rất nhiệt thành của 
cộng đồng nhà trường. Emily thích các 
sinh hoạt ngoại khóa khác nhau bao gồm 
Đua Mạo hiểm, Điền kinh ACS, Việt dã, 
Bơi lội, Bóng chuyền, Bóng lưới, Touch 
Football,, Tranh luận, Thanh nhạc và Nhạc 
cụ Nhỏ Âm nhạc Khối. Emily cũng tham 

gia các chương trình mở rộng tài năng như Giải quyết Vấn 
đề trong Tương lai và da Vinci Decathlon.

Trong suốt thời gian học tập tại Trường St Leonard’s, Emily 
đã thể hiện khả năng lãnh đạo ngoại hạng trong thể thao 
bao gồm các vai trò Đội trưởng Việt dã, Đội trưởng Touch 
Football, Đội phó Điền kinh và Đội trưởng Thể thao Forster. 
Emily cũng được trao nhiều giải thưởng học thuật, bao gồm 
giải thưởng môn học Vạn vật, Hóa học, Địa lý và Thể dục.

Emily nói “Trường St Leonard’s là môi trường học tập rất 
tích cực, khuyến khích học sinh học tập chuyên cần, tuy 
nhiên cũng khuyến khích học sinh tham gia các sinh hoạt 
ngoại khóa và bên ngoài nhà trường một cách cân bằng. 
Tôi biết ơn các giáo viên, những người đã hết lòng giảng 
dạy chúng tôi và dốc hết sức giúp chúng tôi đạt được mục 
tiêu. Trường St Leonard’s đã đem lại cho tôi kiến thức, kỹ 
năng và thái độ làm việc sẽ tác động đến tất cả những 
việc tôi sẽ theo đuổi trong đời tôi và sẽ giúp tôi đi theo bất 
kỳ con đường nào trong cuộc sống mà tôi muốn. Tôi yêu 
thích Trường St Leonard có bầu không khí và cộng đồng 
tích cực như vậy, nơi mọi người bình đẳng bình quyền và 
giúp đỡ lẫn nhau. Emily dự định sẽ theo học đại học ở Mỹ 
vào khoảng cuối năm 2019 ngành Hóa sinh hoặc Khoa 
học Môi trường.

Á khoa VCE
Chloe Chin - ATAR 99,65

Kể từ khi nhập học Trường St Leonard’s 
năm Lớp 9, Chloe là học sinh tích cực 
của cộng đồng sinh động trường chúng 
tôi. Em ấy đã có được vô vàn các sinh 
hoạt ngoại khóa đa dạng và đã tham gia 
Nói chuyên trước Công chúng, Tranh 
luận, Cờ Vua, Chị Em trong Khoa học và 
Unite Us.

Chloe là học sinh gương mẫu và người lãnh đạo xuất sắc 
trong Trường St Leonard’s, đáng chú ý nhất là Đội trường 
Trường Năm 2018. Chloe cũng là thành viên Hội đồng Học 
sinh Lớp 10 và 11, Chloe đã dẫn dắt Khối Newman giành 
được chiến thắng trong cương vị Đội trưởng Đội Cờ vua 
Khối Năm 2017, Chloe là Đội trưởng Dance-Off Khối, và 
cũng đã tổ chức chương trình Bald for Bowel Shave vào 
năm 2018, giúp lạc quyên gây quỹ được hàng ngàn đô-la 
cho công trình nghiên cứu và phòng ngừa ung thư ruột.

Chloe nói rằng “Trường St Leonard’s đem lại cơ hội vô 
tận cho học sinh trong vô số lĩnh vực. Từ chuyến đi Trải 
nghiệm Lớn Lớp 9 đến các cuộc thi đua trong nước và 
quốc tế, Trường St Leonard’s tạo điều kiện cho học sinh 
khám phá những con đường khác nhau, và quan trọng 
nhất là tạo điều kiện cho học sinh phát triển.” Đối với 
Chloe, ‘học vấn trọn đời’ Trường St Leonard’s có nghĩa là 
“đam mê và khao khát học hỏi suốt đời một người, ngay 
cả ở tuổi trưởng thành.” Chloe đã được trao Học bổng 
Công nghệ Thông tin tại Đại học Monash, và ý thích nghề 
nghiệp của Chloe trong tương lai là truyền thông và kinh 
doanh.
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Chương trình học 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 và thế giới 
công việc vượt ra khỏi cổng trường.

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 phù hợp với 
ý thích và mục tiêu tương lai bằng cách chú trọng vào môn học cụ thể hoặc chọn các môn học thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Học sinh IBDP phải chọn và hoàn thành sáu môn học thuộc các nhóm riêng biệt để hoàn thành văn bằng. Các môn học này 
bao gồm: hai môn học ngôn ngữ (ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh, cũng như một ngôn ngữ phụ); một môn khoa học xã hội, 
một môn khoa học thực nghiệm và toán học. Đối với môn học thứ sáu, học sinh có thể chọn một môn nghệ thuật hoặc môn 
học thứ hai trong số các nhóm nói trên.

Ngoài ra, tất cả học sinh IBDP sẽ hoàn thành ba bài vở cốt yếu: một bài luận mở rộng để học sinh có thể tự nghiên cứu thông 
qua cuộc nghiên cứu chuyên sâu dài khoảng 4000 từ liên quan đến một trong những môn học đã chọn; Lý thuyết về Kiến 
thức, khóa học về tư duy phê phán dạy học sinh ‘cách’ học, giúp các em phát triển kiến thức toàn diện về quá trình học tập mà 
các em có thể áp dụng cho các ngành học khác nhau và trong tất cả các môn học của mình; và Sáng tạo, Hành động, Phục 
vụ (CAS), thu hút học sinh tham gia một loạt các hoạt động bên ngoài lớp học, bao gồm tham gia sinh hoạt nghệ thuật, vận 
động cơ thể và dịch vụ cộng đồng.

Trường St Leonard’s bắt đầu giảng dạy IBDP vào năm 1982. Hơn 37 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. IBDP hiện được 
khoảng 140 quốc gia công nhận để được nhập học đại học, bao gồm tất cả các trường đại học lớn ở Úc.

Điểm đến Đại học
Trong số học sinh tốt nghiệp năm 2018 đã nộp đơn thông qua VTAC, 
99,3% đã được mời ghi danh ở vòng đầu tiên.

Các trường đại học mà học sinh tốt nghiệp VCE và IBDP trường chúng 
tôi thường chọn nhất là Đại học Monash với 47% học sinh được mời ghi 
danh học. Nhiều học sinh cũng đã được mời ghi danh học tại Đại học 
Melbourne (16%) và Đại học RMIT (11%).

Các ngành học phổ biến nhất là Thương mại (33%) và Khoa học (20%), 
tiếp theo là Kỹ sư (11%), Nghệ thuật (10%), Khoa học Sức khỏe và Y (9%), 
Luật (7%) và Thiết kế (7%) ). Một số học sinh trường chúng tôi sẽ theo 
học các trường đại học liên bang và nước ngoài, với học sinh tốt nghiệp 
được mời ghi danh học tại các trường đại học ở New South Wales, 
Canberra, Queensland và quốc tế, bao gồm Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Học bổng*
Những học sinh sau đây đã được cấp học bổng trong năm 2019:

• Aiden Cha – Kỹ sư Danh dự – Thạc sĩ Học Rút, Đại học Monash
• Lucy Callahan – Học bổng Phó hiệu trưởng (Thiết kế Công nghiệp), Đại học Swinburne
• Joshua Cherubino – Học bổng Xuất sắc Kỹ sư, Đại học Monash
• Chloe Chin – Học bổng (Công nghệ Thông tin), Đại học Monash
• Sonia Clements – Học bổng Phó hiệu trưởng (Thương mại/Luật), Đại học Bond
• Rachel Heath – Học bổng Phó hiệu trưởng (Khoa học Sức khỏe, Truyền thông và Giao tiếp), Đại học Swinburne
• Matthew Hinde – Học bổng Xuất sắc (Thương mại/Luật), Đại học Bond
• Joshua Seddon – Chương trình Học giả Monash (Khoa học Y sinh), Đại học Monash
• Oscar To – Học bổng Xuất sắc Đại học Monash bổng và Học bổng Hiệu trưởng (Thành tích Thương mại), Đại học 

Melbourne
• Harry Warner – Học bổng (Công nghệ Thông tin), Đại học Swinburne

*Danh sách học bổng ở trên trích từ thông tin do học sinh cung cấp cho nhà trường. Các học bổng bổ sung có thể đã được 
cấp và chấp nhận.

Đại học 
Melbourne 

16%

Đại học RMIT 
11%

Đại học Swinburne 
12%

Đại học Deakin 
7% 

Liên bang, nước ngoài 
và nơi khác 

7%

Đại học Monash 
47%


