
Kết quả VCE năm 2018 của Trường 
Trung học ELTHAM College

99.40 96.35
Wyatt Raynal Đội trưởng 
của trường đạt được 
điểm ATAR cao nhất ở 
ELTHAM College.

Steven Yan, đạt được 
điểm ATAR cao nhất trong 
số các sinh viên quốc tế 
của ELTHAM College.

Lớp 11

Lớp 12

40
16.87% học sinh của 
các Lớp 11 và 12 đạt 
được điểm học 40 cộng.

2004

2018

Đây là một tỷ lệ điểm học 
40 cộng cao nhất đạt 
được kể từ năm 2004.

90 14% đạt điểm 
ATAR 90 hay 
cao hơn.

80 50% học sinh 
đạt điểm ATAR 
80 hay cao 
hơn.

Học sinh Quốc 
tế của chương 
trình VCE 

90
27% đạt điểm ATAR 90 
hay cao hơn. Đây là 
những em lọt vào top 
10% của tiểu bang.

80
có trên 50% học sinh 
đạt điểm ATAR 80 hay 
cao hơn.

ĐẦU VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Biểu đồ dưới đây cho biết số học sinh tốt nghiệp năm 2018 
học tại các trường đại học liệt kê dưới đây.

Australian Insitute of 
Management (AIM) - 1.5%

William Angliss - 1.5%

Moorabbin Flying Services - 1.4%

Đại Học Deakin - 5.8%

Trường nghệ thuật 
Patrick Studios - 2.8%

Đại Học RMIT - 18.8%

Academic Institute of Excellence 
(AIE) - 2.8%

Đại Học La Trobe - 20.3%

Đại Học Swinburne - 11.6%

Đại Học Melbourne - 13%

Trường Cao Đẳng Monash 
(TAFE) - 2.9%

Đại Học Monash - 16%

Đại Học Victoria - 2.9%
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Luậ

Thiết kế
Kinh doanh
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Hàng không
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Quản lý Giáo dục

Nông nghiệp
Kiến trúc

Chúc mừng Wyatt Raynal Đội Trưởng của Trường đã đạt được điểm ATAR 99.4 và được trao giải thưởng và danh hiệu 
Dux của Trường ELTHAM College cho năm 2018. Wyatt cũng là một trong chỉ 25 Học Giả Tuckwell của Úc, là sinh viên 
được trúng tuyển trong số 682 thí sinh từ khắp nơi trên toàn quốc được học bổng học tại Australian National University 
(ANU) ở Canberra, ACT. Thành quả mong muốn này nói lên sự quyết tâm và tính học tập chăm chỉ của Wyatt để đạt 
được mục tiêu của mình.
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Doncaster
40 phút lái xe
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College

 

Để liên lạc chúng tôi?
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn có thêm thông tin, xin hãy liên lạc nhà trường.
Vào trang mạng elthamcollege.vic.edu.au hoặc international.elthamcollege.vic.edu.au
ĐT: +61 3 9437 1421
Email: internationalregistrar@elthamcollege.vic.edu.au

Địa điểm
ELTHAM College tọa lạc ở một khu ngoại thành gọi là 
Research; một nơi an toàn và dễ đến của Melbourne. Khu vực 
được nhiều người biết đến bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp 
như tranh; cộng thêm Trường lại nằm trên đồi cho chúng ta 
một vị thế ngắm cảnh Melbourne kỳ diệu hướng về khu trung 
tâm thành phố.
Cách trung tâm thành phố chỉ 40 phút, học sinh quốc tế sẽ 
thoải mái với không gian ngoài trời của nước Úc trên mảnh 
đất rộng 40 hécta trong khi đi đến khu trung tâm thành phố 
sống động và đa văn hóa thì cũng không xa. Phương tiện xe 
cộng cộng gồm có xe lửa và xe buýt. 
Hãy vào trang mạng của chúng tôi để xem những lời nhận xét 
và thông tin về địa điểm. 
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