ANH VĂN
Mục đích của nhà trường là tạo chỗ đứng cho học sinh trong cuộc sống bằng cách
phát triển kỹ năng giao tiếp viết, đọc, nói và nghe.
.
Học sinh trung học Keilor Downs hoạt động đủ mọi mặt
như tham gia vào Hiệp Hội tranh luận Victoria (D.A.V),
dự tranh giải Phát Biể u Công Cộng Victoria và dự thi đua
giữa các trường. Các học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 có
chương trin
̀ h Thách Đố Đọc Sách Của Thủ Hiế n. Nhiề u
tác giả đế n thăm trường để diễn thuyế t và hội thảo với
học sinh. Kiế n thức đượ c truyề n đạt giúp các em cải tiế n
phương pháp viế t văn và tăng thêm sự hiể u biế t về văn
học.

 Trong tuầ n lễ ôn tập của trường Keilor Downs trước
kỳ thi Anh Văn, các bài diễn giảng lớp 12 đượ c trình
bày bởi những thành viên trường đại học và những
người thẩ m đinh
̣ bằ ng VCE
 Bài thi thực tập cuối năm bắt buộc cho lớp 12 đượ c
tổ chức cuố i tháng Chín để giúp học sinh quen với
kỳ thi chính thức và chuẩn bị duyệt lại bài vở
 Nhà trường đề nghị Môn Văn Chương VCE (Đơn Vi ̣ 1-4) và giới thiệu môn Anh Ngữ
trong năm 2010
 Anh văn căn bản VCE ở lớp 10 là khóa học bắc cầu giúp học sinh củng cố kỹ năng
tiế ng Anh cho chứng chỉ VCE/VCAL
 Học sinh dự định tìm việc làm hay học nghề được quyền lựa chọn những môn học
ứng dụng VCAL ở lớp 11 hay lớp 12


Học sinh học Anh Văn là Ngôn Ngữ Thứ Hai trong
các lớp đặc biệt với sỉ số nhỏ

