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Các lớp năng khiếu và trường trung học tuyển
Thông tin cho phụ huynh và người chăm sóc 

Lớp năng khiếu là gì?

Các lớp năng khiếu (opportunity classes) dành cho học sinh Year 5 và 6 có năng khiếu trí tuệ 
và có tiềm năng cao. Có 77 trường có các lớp năng khiếu (kể cả các lớp năng khiếu mà học trực 
tuyến) khắp NSW và là một phần của hệ thống giáo dục công lập.

Các trường trung học tuyển là gì?

Trường trung học tuyển dành cho các học sinh từ Year 7 đến 12 có năng khiếu trí tuệ và tiềm năng 
cao. Có 17 trường trung học tuyển hoàn toàn, 26 trường trung học tuyển một phần, 4 trường trung 
học tuyển nông nghiệp (một số trường có ký túc xá) và một trường trung học tuyển học trực tuyến.

Các lợi lộc của việc theo học lớp năng khiếu hoặc trường trung học tuyển là gì?

Nghiên cứu cho thấy rằng các học sinh có tiềm năng cao và có năng khiếu thì có nhu cầu học tập 
và an lành chuyên biệt. Tại các lớp năng khiếu và trường trung học tuyển, việc học tập được thiết 
kế nhằm cung ứng tầm thử thách thích đáng với các học sinh có khả năng tương tự nhau. Nhiều 
học sinh có năng khiếu và tiềm năng cao đã cho biết rằng các em cảm thấy thân thuộc và thông 
hiểu khi được xếp cùng nhóm với các bạn có khả năng tương tự.

Làm thế nào để tôi biết rằng con của tôi có tiềm năng cao hoặc có năng 
khiếu?

Trẻ em có tiềm năng cao hoặc có năng khiếu thì có khuynh hướng:

• vô cùng hiếu kỳ

• học hỏi ý tưởng mới hoặc kỹ năng mới một cách nhanh chóng và dễ dàng

• thể hiện trí nhớ tốt

• hỏi các câu phức tạp

• có sáng tạo

• thích suy nghĩ theo những cách phức tạp

• cần ít lần lập lại hơn khi học hỏi các điều mới 

• tập trung cao độ trong lĩnh vực mà em ưa thích hoặc đam mê.

Nếu nhận thấy con em mình có biểu hiện nhiều đặc tính này, thì quý vị nên xét đến việc nộp đơn.
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Cách thức để học sinh được nhận vào?

Học sinh dự kỳ thi xét tuyển miễn phí. 

Kỳ thi xét tuyển vào lớp năng khiếu có ba phần liên tiếp:

• đọc

• suy luận toán học

• kỹ năng suy nghĩ.

Kỳ thi xét tuyển vào trường trung học tuyển có bốn phần liên tiếp:

• đọc

• suy luận toán học

• kỹ năng suy nghĩ 

• viết.

Xét tuyển Công bằng

Bộ Giáo dục thực hiện một Mô hình Xét tuyển Công bằng để gia tăng sự đại diện của các học sinh 
tiềm năng cao và học sinh năng khiếu từ các nhóm ít được đại diện. Theo mô hình này, một tỉ lệ 
bách phân của các chỗ học được dành cho:

• học sinh từ các cộng đồng mà ít lợi thế về mặt giáo dục và xã hội

• học sinh Thổ dân

• học sinh từ các vùng nông thôn và hẻo lánh

• học sinh khuyết tật.

Không có tiến trình nộp đơn riêng rẽ đối với việc xếp tuyển công bằng. Học sinh từ mỗi nhóm thuộc 
diện xét tuyển công bằng sẽ được nhận ra bằng cách dùng dữ liệu từ đơn nộp và các dữ liệu khác 
mà Bộ lưu giữ. Muốn biết thêm thông tin, vào trang mạng: https://education.nsw.gov.au/public-
schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-
model

Học sinh có cần thực tập cho kỳ thi này?

Cuộc thi xếp tuyển nhằm nhận ra các học sinh với khả năng tư duy phản biện đáng chú ý, hơn là 
các khả năng có thể được dạy dỗ qua việc học thuộc lòng. Học sinh nên xem các bài thi mẫu trên 
trang mạng của Bộ Giáo dục để làm quen với khuôn mẫu của đề thi. Phụ huynh nên lưu ý rằng 
không có chứng cớ đáng tin cậy nào cho thấy việc dạy kèm quá mức cho kỳ thi sẽ tạo được sự 
khác biệt nào.

Quý vị có thể xem các bài thi tuyển trước đây cho lớp năng khiếu: https://education.nsw.gov.au/
public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test

Quý vị có thể xem các bài thi tuyển trước đây của trường trung học tuyển: https://education.nsw.
gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5
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Ai có thể nộp đơn?

• Học sinh từ các trường tiểu học công lập và không công lập tại NSW có thể nộp đơn xin vào.

• Học sinh phải là công dân Úc hoặc Tân Tây Lan hoặc cư dân thường trú tại Úc, để có thể ghi 
danh vào lớp năng khiếu. 

• Học sinh ở tiểu bang khác và học sinh quốc tế có thể nộp đơn nếu gia đình của họ sẽ cư ngụ 
tại NSW vào lúc ghi danh và có ý định cư ngụ tại NSW trong thời kỳ học tập của con em mình.

• Các gia đình đã nộp đơn xin thường trú và có các tài liệu từ Bộ Nội vụ dẫn tới việc họ có kỳ 
vọng hợp lý rằng đơn xin thường trú sẽ được chấp thuận trước khi kết quả xếp tuyển được 
thông báo, thì cũng hội đủ điều kiện để nộp đơn.

Khi nào bắt đầu nộp đơn?

Khởi sự nộp đơn cho lớp năng khiếu khi học sinh đang học Year 3, và khởi sự nộp đơn trường 
trung học tuyển khi học sinh đang học Year 5. Các ngày nộp đơn chính yếu và các thông tin khác 
có trên trang mạng của Bộ https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-
and-opportunity-classes

Cách thức để tôi nộp đơn cho con của tôi?

• Tất cả đơn phải được điền trên mạng: https://shsoc.education.nsw.gov.au/

• Đơn phải điền bằng tiếng Anh.

• Phụ huynh có thể đề cử tới hai trường có lớp năng khiếu và tới ba trường trung học tuyển. 
Trong đơn nộp, họ phải liệt kê lựa chọn của mình theo thứ tự các trường mà mình ưa thích. 
Khi học sinh đủ điều kiện được nhận vào hơn một trường, học sinh đó sẽ chỉ được mời học tại 
trường đã chọn ưu tiên nhất.

• Phụ huynh nào có khuyết tật khiến cản trở việc điền đơn trên mạng thì nên liên lạc  
High Performing Students Team (Ban đảm trách Học sinh Thành tích Cao) để được trợ giúp, 
qua số 1300 880 367.

• Việc nộp đơn hoặc dự thi tuyển không tốn kém lệ phí gì cả.

Địa điểm của các lớp năng khiếu và trường trung học tuyển ?

Các lớp năng khiếu có tại các trường công lập NSW khắp tiểu bang, xem danh sách tại trang 
mạng: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/
year-5/what-are-opportunity-classes

Các trường trung học tuyển là trường công lập NSW, xem danh sách tại trang mạng:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/ 
year-7/what-are-selective-high-schools

education.nsw.gov.au Vietnamese 3 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://shsoc.education.nsw.gov.au/
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/what-are-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/what-are-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/what-are-selective-high-schools
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/what-are-selective-high-schools


Các trường năng khiếu trực tuyến và trường trung học tuyển trực tuyến 

Nếu quý vị ngụ tại vùng nông thôn hoặc hẻo lánh, con em quý vị có thể hội đủ điều kiện nộp đơn 
vào trường Aurora College. Trường công lập này có các lớp năng khiếu trực tuyến và một trường 
trung học tuyển trực tuyến.

Học sinh theo học trường công lập địa phương của các em và tham dự các lớp năng khiếu hoặc 
lớp trung học tuyển bằng cách dùng hệ thống hội thảo trực tuyến.

Học sinh ở các trường có lớp năng khiếu, hoặc tại các trường trong vòng khu vực thu nhận của 
các lớp năng khiếu và các trường trung học tuyển hiện có thì không hội đủ điều kiện để nộp đơn 
vào Aurora College.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

• Đọc thông tin về việc nộp đơn qua trang mạng  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

• Liên lạc High Performing Students Team.  
Email: ssu@det.nsw.edu.au  
Số điện thoại: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

Dịch vụ thông dịch qua điện thoại 

Nếu quý vị cần thông dịch viên hỗ trợ, vui lòng gọi đến dịch vụ thông phiên dịch qua số 131 450, 
cho nhân viên tổng đài biết ngôn ngữ mình cần (Vietnamese) và số điện thoại mà mình muốn gọi. 
Nhân viên sẽ gọi đến số đó và có thông dịch viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm 
thoại. Quý vị sẽ không phải trả tiền cho dịch vụ này.
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