
Ozford là một tổ chức giáo dục sáng tạo cung cấp nhiều cơ hội cho học sinh đạt tới tiềm năng vượt 

trội. Chúng tôi cung cấp một nền giáo dục chất lượng cho sinh viên bản sứ và quốc tế với chương trìng 

chính: Các khóa học Anh ngữ, Phổ Thông Trung học lớp 10-12 (Phổ Thông Trung Học) và các khóa Đào 

tạo Nghề.  

Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong học tập và các nhu cầu cần thiết. Với Đội ngũ nhân viên và 

giáo viên chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết, tận tâm, thân thiện cùng với trình độ kiến thức và kinh 

nghiệm; chúng tôi đảm bảo rằng bạn được hỗ trợ trong suốt thời gian học tập với chúng tôi và được 

tạo cơ hội để thành công. Ozford với chương trình đào tạo giáo dục xuất sắc, chúng tôi cam kết sẽ giúp 

bạn đạt được mục tiêu học tập và nghề nghiệp. Thành công của bạn cũng là thành công của chúng tôi. 

 

Liên thông Đại Học  
Đội ngũ giảng viên 

chuyên nghiệp và 

chu đáo 

Vị trí Trung Tâm Hoạt động xã hội 
Trung tâm Hướng 

nghiệp 

Các khóa học Anh Ngữ 

Chương trình Anh Ngữ của chúng tôi được thiết kế để nâng cao trình độ 

tiếng Anh của bạn và cung cấp kích thích tư duy, kinh nghiệm học tập tương 

tác. Cách tốt nhất để học hỏi và nâng cao là sử dụng tiếng Anh. Học sinh sẽ 

có nhiều cơ hội nâng cao tiếng anh bằng những phương thức học tập trong 

môt môi trường xác thực. Phương châm của chúng tôi cho việc học ngôn 

ngữ là "SỬ DỤNG, LUYỆN TẬP và HỌC HỎI"  

 General English     

  English for Secondary School Preparation 

  English for Academic Purposes 

 IELTS Test Preparation 

 

 

  

Phổ Thông Trung Học (Lớp 10 - 12) 

Ozford College cung cấp ba năm cuối cùng của bậc trung học; năm lớp 10, 

11 và 12. Trọng tâm chính của chương trình là giúp học sinh đạt được Bằng 

Tú Tài do tiểu bang Victoria cấp (VCE), và các chứng chỉ Ứng Dụng của tiểu 

bang Victoria (VCAL), tiến tới một tương lai giáo dục cao hơn.  

  Year 10 

  Year 11 and 12 (VCE) 

  Year 11 and 12 (VCAL) 

Học bổng phổ thông trung học dành cho sinh viên với học tập xuất sắc 

achievements.  

Các khóa Đào Tạo Nghề 

Ozford College of Business cung cấp các khóa học nghề từ Certificate II, III, 

IV, Diploma và Advanced Diploma với các chuyên ngành khác nhau. 

 Accounting     Business,  

 EAL     Information Technology  

 Hospitality    Management  

 TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages  

Chương trình liên thông Đại Học với University of Canberra, Swinburne 

University, Victoria University, Griffith University, Central Queensland 

University, University of Tasmania, and Bond University. (Packaged offer is 

available with UC) 

Thư viện &  

WIFI miễn phí  

Vị trí Trung Tâm 

Hỗ trợ phúc lợi cho 

sinh viên dưới 18 tuổi 

Chương trình kết nối 

Cựu sinh viên  

Tư vấn Học thuật & 

Đời Sống  

Dịch vụ 

Nhà trọ & Đưa rước 

phi trường  

Phương thức thanh 

toán linh hoạt  
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