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Quy trình tuyển sinh ngôn ngữ – Thông tin cho phụ huynh 

Tất cả học sinh muốn ghi danh vào khóa học ngôn ngữ WACE phải nộp Đơn xin ghi danh trực tuyến 
cho khóa học Ngôn ngữ WACE cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Chương trình Giáo dục của 
Trường (Phòng Quản lý).  

Đơn xin ghi danh học trực tuyến được hoàn thành bởi học sinh khi đang học Lớp 10 *. 

Để hoàn thành đơn trực tuyến, học sinh sẽ cần sử dụng máy tính, ở nhà hoặc ở trường. Nếu quý vị 
có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhờ giáo viên Ngôn ngữ của con quý vị hoặc phòng hành chính của trường 
để giúp quý vị. 

Thông tin bắt buộc 

Con quý vị sẽ cần cung cấp các chi tiết sau:  

 thông tin chi tiết về các trường đã học cho mỗi năm học từ Mầm non 

 học bạ cho những năm học sinh đã học ở trường nước ngoài 

 các quốc gia đã sống trước đây 

 các quốc gia đã đến thăm trước đây 

 lý do cho (các) chuyến thăm trong nước 

 thời gian của (các) chuyến thăm trong nước 

 (các) ngôn ngữ đầu tiên học sinh học nói 

 (các) ngôn ngữ khác học sinh có thể nói, đọc và viết 

 (các) ngôn ngữ học sinh nói với cha mẹ hoặc người giám hộ và với anh chị em và bạn bè của 

mình 

Tài liệu hỗ trợ  

Con quý vị sẽ cần cung cấp các tài liệu dạng ảnh hoặc được chụp lại sau đây: 

 mẫu đơn xác nhận của phụ huynh / người giám hộ (bắt buộc) 

 trang nhận dạng hộ chiếu, nếu có 

 các ghi chép về các chuyến đi nước ngoài, nếu có 

 học bạ các trường học ở nước ngoài, nếu có 

Thông tin về quy trình nộp đơn có sẵn trên trang mạng của Phòng Quản lý https://senior-

secondary.scsa.wa.edu.au/syllabus-and-support-materials/languages. 

* Điều này cũng áp dụng cho các học sinh Lớp 9, những em sẽ nộp đơn theo học một khóa Ngôn ngữ 

Lớp 11.  


