
"Các mùa của Melbourne luôn thay đổi, nhưng tại trường chúng tôi thì lúc nào cũng ấm. Hơi ấm này bắt nguồn từ 
trái tim của mọi người. Du học sinh trường Trung học ELTHAM được trang bị những cơ hội và thách thức để trau 
giồi kiến   thức phổ quát của mình và nâng cao Năng lực quốc tế của chúng tôi. "
– Yuchong (Clarence) Wei, tốt nghiệp năm 2017

Trung học ELTHAM
Thành tích VCE Năm 2017

KẾT QUẢ
ĐIỂM ATAR HÀNG ĐẦU

Ryan Munnings đạt được điểm 
ATAR cao nhất Trung học 
ELTHAM 98,85. 
Yuchong (Clarence) Wei, đạt được 
điểm ATAR du học sinh cao nhất 
Trung học ELTHAM 98,3.

Ba học sinh đạt được điểm hoàn hảo 
50 của một môn học!
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ĐIỂM ĐẾN

kinh doanh

thể thao và khoa học thể dục

nắn xương/khoa học sức khoẻ

bảo tồn
đất đai

xây dựng
kinh doanh

quản lý

nghệ thuật

tiếp thị

nhân viên cứu thương

khoa học nông nghiệp

xây cất
đồ họa
công nghiệp
truyền thông và giao tiếp

liệu pháp thẩm mỹ

thương mại

khoa học

kỹ thuật công trình-cơ khí

kế toán

y sinh

tội phạm/khoa học tâm lý

mỹ nghệ

kỹ thuật công trình-công chánh và cơ sở hạ tầng

thời trang và hàng dệt may

giáo dục

khoa học y tế

luật
trắc địa

quy hoạch đô thị và nông thôn

sản xuất màn bạc

tâm lý học

sản xuất âm nhạc

nhiếp ảnh và hình ảnh

công nghệ thông tin

khoa học tiên tiến-những thách thức toàn cầu

phim và truyền hình

điều dưỡng/hộ sinh

ĐẠI HỌC
Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng học sinh tốt nghiệp 
năm 2017 của trường chúng tôi đang theo học các đại học 
dưới đây.

KHÓA HỌC
Đây là một số ngành mà các học sinh tốt nghiệp niên khóa 
2017 đang theo học. Kích cỡ của mỗi từ biểu diễn mức độ 
phổ biến.

Học viện Box Hill (TAFE) - 1,5%

Collarts - 1,5%

Cao đẳng Deakin (TAFE) - 1,5%

Đại học Deakin - 7,5%

Cao đẳng Nhiếp ảnh (TAFE) - 1,5%RMIT (TAFE) - 4,5%

Đại học RMIT - 19,4%

Swinburne (TAFE) - 7,5%

La Trobe Melbourne (TAFE) - 1,5%

Đại học La Trobe - 19,4%

Đại học Swinburne - 6%

Đại học Melbourne - 13,4%

Cao đẳng Monash (TAFE) - 3%

Đại học Monash - 6%

Đại học Cao đẳng London - 1,5%

Đại học Victoria - 4,5%

Điểm trên 40 
đối với các môn 
đã học - 13,76%

Đạt được 
ATAR 90+ - 

21%

Đạt được 
ATAR 80+ - 

45%

Chúc mừng Clarence Wei đã nhận lời mời ghi danh học Cử nhân Văn khoa, Đại học Cao đẳng 
London, chuyên ngành Địa lý. Đại học Cao đẳng London là trường đại học lớn thứ ba ở Vương 
quốc Anh và luôn được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu.



Châu Úc

Melbourne
Khu vực Thương 
mại Trung tâm 
Melbourne 

Box Hill

Doncaster
40 phút đi bằng xe hơi

Trung học 
ELTHAM

 

Liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?
Nếu có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ.
Truy cập elthamcollege.vic.edu.au hoặc international.elthamcollege.vic.edu.au
Điện thoại: +61 3 9437 1421
Email: internationalregistrar@elthamcollege.vic.edu.au

Địa điểm
Trung học ELTHAM tọa lạc tại vùng ngoại ô Research an toàn 
và đi lại thuận tiện của Melbourne. Khu vực này nổi tiếng về 
khung cảnh thiên nhiên và cảnh đẹp như tranh vẽ. Khuôn viên 
nhà trường nằm trên địa thế đồi núi thuận lợi để nhìn ra quang 
cảnh ngoạn mục khắp Melbourne về hướng khu vực thương 
mại trung tâm.
Chỉ cách trung tâm thành phố 40 phút, du học sinh có thể 
hưởng vùng đất lộ thiên rộng hơn 40ha của Úc trong khi vẫn 
có thể dễ dàng đi đến môi trường thành phố sinh động và đa 
văn hóa. Các phương tiện giao thông công cộng gồm có xe 
lửa và xe buýt.
Hãy truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm lời chứng 
thực và thông tin về địa điểm.
ELTHAM COLLEGE 1660 Main Road Research, 
PO Box 40 Eltham, Victoria 3095 Châu Úc 
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