Thông tin cho Phụ huynh
Các Cuộc thi xin Học bổng của ACER (ACER Scholarship Tests) bao gồm một loạt các cuộc thi khảo sát
khả năng học tập, được các trường tư thục dùng trong việc tuyển chọn học sinh để cấp học bổng.
Các cuộc thi của chương trình Hợp tác (Cooperative program)
Tất cả trường dự phần vào chương trình Hợp tác sẽ tổ chức cuộc thi vào cùng một ngày. Quý vị có thể
nộp đơn đến sáu trường hợp tác nhưng thí sinh chỉ thi một lần và kết quả sẽ được thông báo cho tất cả
trường mà quý vị đã nộp đơn. Các thí sinh nên dự thi tại trường mà họ muốn chọn trước nhất. Tất cả
trường hợp tác mà quý vị đã nộp đơn đều biết những trường hợp tác khác mà quý vị đã nộp đơn cũng
như thứ tự ưu tiên mà quý vị chọn lựa đối với các trường này.
Các cuộc thi vào Ngày thi Khác (Alternative date)
Các thí sinh nộp đơn đến các trường có ngày thi khác phải dự thi tại mỗi trường vào ngày thi do nhà
trường quy định. Nếu có nhiều trường dùng ngày thi khác nhưng tổ chức cuộc thi vào cùng một ngày,
quý vị phải quyết định chọn một trường mà thôi để nộp đơn xin thi. Các trường không dự phần vào
chương trình hợp tác không chia sẻ kết quả với các trường khác.
Nên kiểm tra xem các trường quý vị nộp đơn xin thi thuộc loại Hợp tác ('Cooperative') hay Ngày thi
Khác ('Alternative date' ) trong danh sách Các Trường Tham gia ('Participating schools') thuộc tiểu
bang của quý vị trên trang mạng của ACER Scholarship Tests.
Thông tin thiết yếu
Các trường nào cấp học bổng trong tiểu bang cuả tôi và khi nào có các ngày thi?
Hãy chọn nối kết ‘Các trường Tham gia’ (Participating schools) sau khi chọn tiểu bang của quý vị trên
trang mạng của ACER Scholarship Tests tại địa chỉ http://www.acer.edu.au/scholarship .
Chi phí nộp đơn xin thi là bao nhiêu?
Chi phí quy định bởi mỗi trường sẽ được đăng tải trên trang mạng của trường.
Tôi nộp đơn cho con tôi xin thi để được cấp học bổng bằng cách nào?
1. Mở một Tài khoản của Phụ huynh (Parent Account) trên hệ trực tuyến của ACER Scholarship Test tại
địa chỉ: https://scholarships.acer.edu.au/
2. Đăng ký nhập vào Tài khoản của Phụ huynh.
3. Thêm chi tiết của con quý vị vào tài khoản.
4. Chọn nối kết ‘Xin học bổng’ ('Apply for a scholarship') kế bên tên của con quý vị và tiếp tục theo chỉ
dẫn để nộp đơn cho một trường nào đó.
Con tôi nên xin thi cấp bậc nào?
Tiểu học:
Nếu con của quý vị sắp vào Lớp 4, 5 hay 6 (ở trường tiểu học) , quý vị cần nộp đơn thi để xin cấp học

bổng bậc Tiểu học.
Trung học:
Xin thi Cấp 1 nếu con của quý vị sắp vào Lớp 7 hay 8.
Xin thi Cấp 2 nếu con của quý vị sắp vào Lớp 9 hay 10.
Xin thi Cấp 3 nếu con của quý vị sắp vào Lớp 11 hay 12.
Người không được thường trú/không có hộ chiếu Úc có hội đủ điều kiện để xin cấp học bổng hay
không?
Mỗi trường quyết định ai hội đủ điều kiện để xin học bổng. Xin vui lòng hỏi mỗi trường trước khi nộp đơn
nếu quý vị không là thường trú nhân/không có hộ chiếu Úc.
Gia đình tôi sinh sống ở nước ngoài. Con tôi có thể dự thi tại nơi cư ngụ hiện tại của chúng tôi
hay không?
Được. Phụ huynh nên chọn ‘Trung tâm Thi không thuộc ACER’ ('Non-ACER Test Centre') khi điền chi tiết
về Địa điểm Thi (Test Venue) trong thủ tục nộp đơn trực tuyến. Phải trả chi phí phụ thêm là 150 đô-la khi
dự thi ở các trung tâm thi ở nước ngoài. Phụ huynh cần tìm một người để giám thị cuộc thi (phải là một giáo
viên có đăng ký hành nghề, giám thị phòng thi có kinh nghiệm hoặc mục sư) cùng một địa điểm thích hợp
(trường học, thư viện, phòng họp công cộng ..v..v. ở địa phương). ACER sẽ gởi điện thư cho quý vị biết thêm
chi tiết sau khi nhận được đơn của quý vị.
Xin lưu ý rằng yêu cầu xin dự thi ở Trung tâm Thi không thuộc ACER phải được nộp ÍT NHẤT là 4 tuần lễ
trước ngày thi của tất cả các trường.
Chuẩn bị cho cuộc thi
Tài liệu để thực tập
Cuộc thi xin Học bổng của ACER thẩm định các kỹ năng học hỏi được trong suốt cuộc đời của thí sinh ở
trường học cũng như ngoài đời, do đó học tập trong một thời gian ngắn để chuẩn bị cho cuộc thi khó có thể
làm gia tăng kết quả. Cách chuẩn bị tốt nhất là đọc bao quát nhiều lãnh vực và suy nghĩ cân nhắc chính
chắn. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn mua các tài liệu để thực tập, có đầy đủ các tài liệu thi cho mọi cấp bậc và
quý vị có thể mua khi đến cuối thủ tục nộp đơn hoặc qua mấu màu xanh lá cây có chữ Tài liệu để Thực tập
(Practice Materials) trong Tài khoản của Phụ huynh của quý vị.
Cấu trúc của cuộc thi
Bậc Trung học
Sẽ có tối đa là bốn bài thi riêng biệt:
Bài thi 1: Viết luận văn (ứng đáp sâu rộng, 25 phút)
Bài thi 2: Nhân văn – Am hiểu và Diễn dịch (trắc nghiệm, 40 phút)
Bài thi 3: Toán học (trắc nghiệm, 40 phút)
Bài thi 4: Viết luận văn (ứng đáp sâu rộng, 25 phút)
Giờ thật sự bắt đầu bài thi thứ nhất và giờ chấm dứt bài thi cuối cùng tùy thuộc vào mỗi trường. Sẽ có thời
gian nghỉ ngắn giữa các bài thi. Thí sinh đến trễ cho bài thi thứ nhất sẽ được vào thi hay không là tùy quyền
của giám thị. Thí sinh đến trễ sẽ KHÔNG được cho thêm giờ để hoàn tất bài thi thứ nhất.
Bậc Tiểu học
Có ba bài thi:
Bài thi 1: Đọc và Quan sát (trắc nghiệm, 30 phút)
Bài thi 2: Toán học (trắc nghiệm, 30 phút)
Bài thi 3: Viết (2 phần ứng đáp sâu rộng ngắn, 40 phút)

