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Trường Phổ thông quốc
tế Kardinia luôn nỗ lực trở
thành biểu tượng Hy Vọng
của thế giới, với cam kết về
chất lượng và cơ hội phát
triển cá nhân, nơi mà mọi
cá nhân trên toàn cầu đều
cảm thấy được chào đón
như ở nhà.

Chào mừng

Từ “Kardinia” là một một từ thổ dân, có nghĩa là
“bình minh” hoặc “khởi đầu mới”. Là một trường
tương đối trẻ, nhưng Kardinia đã tạo được một
danh tiếng xuất sắc trong cộng đồng giáo dục địa
phương và quốc tế, trong việc cung cấp các trải
nghiệm học tập độc nhất vô nhị, phát triển toàn
diện, dựa trên phương châm làm việc:

Trí tuệ mang lại sự Tôn
trọng và Tình hữu nghị

Phương châm này là nguồn cung cấp năng lượng
cho tất cả các hoạt động của trường và được coi là
chuẩn mực của trường học, chương trình học đầy
thử thách và mang tính cá nhân hóa mà chúng tôi
cung cấp và các mối quan hệ mà chúng tôi phát
triển đối với cộng đồng trường học, cộng đồng địa
phương và cộng đồng giáo dục rộng hơn.
Nếu bạn đang đọc điều này với tư cách là một học
sinh phụ huynh, người bảo hộ hay một gia đình
tiềm năng, tôi mời bạn đến thăm quan trường quốc
tế Kardinia và khám phá môi trường học tập độc
đáo ở đây, tạo sự khởi đầu và theo tôi, đó sẽ là một
mối hợp tác học tập dài lâu.

Catherine Lockhart
Hiệu trưởng
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Về chúng tôi
Được thành lập năm 1996, trường trung học
quốc tế Kardinia là một trường học độc lập, đa
giới và phi tôn giáo, cung cấp một môi trường có
sự chăm sóc tốt cho các học sinh địa phương
và quốc tế từ mẫu giáo đến lớp 12.
Khuôn viên chính của trường rộng 22 hecta
nằm ở Bell Post Hill, Geelong; cùng với hai
khuôn viên khác là khuôn viên Kardinia Grove11 hecta dành cho khối lớp 5 ở Lovely Banks,
gần khuôn viên chính; và khuôn viên Kardinia
Sum Pun, rộng 2.5 hecta- nơi học sinh lớp 9 có
thể tham gia một chương trình 8 tuần, nằm ở
Chiang Mai, Bắc Thái Lan.

Với tư cách là một trường tú tài quốc tế trên thế
giới, trường Kardinia cung cấp chương trình
học của bang Victoria cho học sinh từ lớp 1 đến
lớp 10, và cung cấp chương trình Tú tài quốc tế
(IB) và chương trình học bang Victoria ( VCE)
cho học sinh lớp 11 và 12.
Ở mọi cấp học, trường Kardinia đều tập trung
vào chất lược học thuật và chúng tôi nổi danh
nhờ vào các kết quả xuất sắc mà các học sinh
đạt được ở các kỳ thi lớp 12 hàng năm.
Trường cũng chú trọng mục tiêu phát triển cá
nhân toàn diện, với trọng tâm là sự phát triểu
trí tuệ, tinh thần, tình cảm và thể chất của mỗi
học sinh.

Tại sao nên chọn Kardinia?
Với các giá trị cốt lõi và 4 nền tảng thiết yếu,
trường quốc tế Kardinia cung cấp một môi
trường học độc đáo và tích cực cho tất cả học
sinh địa phương và quốc tế. Các giá trị cốt lõi
của chúng tôi bao gồm:

Trí tuệ • Sự tôn trọng • Tình hữu nghị
Sự xuất sắc • Sự trân trọng
Các mối quan hệ • Sự chấp nhận

Phương châm sống
Trường đã biến phương châm “Trí tuệ mang
tới sự tôn trọng và tình hữu nghị” thành hiện
thực. Nhân viên và các học sinh đã thiết lập và
duy trì một môi trường chào đón và thân thiện
với người học.
Bầu không khí tôn trọng và thân thiện- nơi mà
học sinh cảm thấy an toàn và thoải mái là một
đặc trưng thực tế của trường chúng tôi và điều
này này tạo ra một môi trường học yên bình,
nhẹ nhàng và hiệu quả.

Tính quốc tế
Chúng tôi hướng giáo dục các học sinh theo
định hướng quốc tế. Trong hơn 20 năm qua,
trường Kardinia đã tập trung vào ý tưởng giáo
dục các học sinh trở thành các công dân toàn
cầu, với hiểu biết ở tầm quốc tế, có đạo đức,
đánh giá đúng các giá trị đa văn hóa và chia sẻ
trách nhiệm bảo vệ một hành tinh bền vững.

Cá nhân học sinh là những
người học lâu dài
Trường quốc tế Kardinia duy trì một văn hóa
học hiện đại mang tính tương tác và chuyên
nghiệp. Trường học nổi danh vì chương trình
học mang tính xuyên suốt trong khối trung học
phổ thông, nơi mà mỗi học sinh có thời gian
biểu riêng và một chương trình học được thiết
kế thích hợp với khả năng, điểm mạnh và nhu
cầu của từng học sinh.
Các học sinh học theo khả năng của họ hơn là
theo độ tuổi. Triết lý này được áp dụng vào mọi
phương diện giảng dạy và học tập của trường.

Nâng cao về công nghệ
Trường cam kết sự đổi mới trong việc sử dụng
công nghệ vào giảng dạy và học tập. Học sinh
lớp Dự bị, lớp 1 và 2 được tiếp cận các thiệt
bị phù hợp với lứa tuổi. Học sinh lớp 3 và 4 sử
dụng máy tính bảng tương tác một-một, với các
thiết bị giữ lại ở trường sau giờ học.
Mỗi em học sinh lớp 5, 6 và học sinh trung học
phổ thông có các máy tính bảng, với tài liệu học
trực tuyến cao cấp, cung cấp một môi trường
học hạng nhất và hiện đại.

Gắn liền với sự thành công
của chúng tôi là việc chúng
tôi khuyến khích và kỳ
vọng vào thái độ, sự hiểu
biết và tương tác tích cực
của các học sinh với nhau
cũng như với cộng đồng
và rộng hơn, môi trường
toàn cầu.
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Trường trung học cơ sở
Trường trung học cơ sở đào tạo chương trình
tú tài quốc tế bậc tiểu học (PYP) cho học sinh
mẫu giáo đến lớp 6. Chương trình này bao
gồm các nghiên cứu và thực hành tốt nhất
trên thế giới, hướng tới thúc đẩy ở trẻ em sự
ham tìm tòi, học hỏi và tận tâm, đây là những
con người mà trong tương lai sẽ giúp tạo ra
một thế giới tốt hơn và hòa bình hơn thông qua
hiểu biết quốc tế và tôn trọng. Tính linh hoạt
của chương trình cho phép giáo viên hỗ trợ
các mong muốn của học sinh, xây dựng sự tự
tôn và tự tin của chúng.
Trường trung học cơ sở có 4 trung tâm học ở
hai cơ sở đào tạo. Trung tâm Highview dành
cho Mẫu giáo (Kindergarten) và Tiền phổ
thông (Pre-school), Trung tâm Lower Primary
có khóa dự bị và lớp 1, 2; và Trung tâm Upper
Primary có các học sinh lớp 3,4 và 6; tất cả
đều được đặt ở khuôn viên chính ở Bell Post
Hill. Các học sinh lớp 5 tham gia học tại khuôn
viên Kardinia Grove ở Lovely Banks- chỉ cách
8 phút lái xe từ khuôn viên chính.

Từ lớp Dự bị đến lớp 6

Chương trình tú tài quốc tế bậc tiểu học (PYP)
được dựa trên sự tiếp cận truy vấn trong học
tập, khuyến khích các học sinh trở thành
những người học có đầu óc quốc tế, chủ động,
yêu thích và học tập lâu dài, những người hiểu
được người khác và các triển vọng của họ.
Các học sinh trung học cơ sở sẽ học một loạt
các môn học chuyên sâu, như hệ thuật ảo, âm
nhạc, giáo dục thể chất, thể thao, nghệ thuật
trình diễn và tiếng Nhật. Học sinh có thể tham
gia học một chương trình nhạc cụ và đại diện
cho trường học trong một vài môn thể thao,
như bóng chày, bóng đá và khúc côn cầu.
Trường trung học cơ sở tự hào về không gian
học sống động, các không gian chơi ngoài trời
xuất sắc, các khu vườn đẹp và trang thiết bị
thể thao chuyên biệt, cũng như các hoạt động
ngoại khóa như là câu lạc bộ cờ, nhảy và dàn
đồng ca. Trung tâm Truy vấn là một nơi dành
cho học tập với 1 nhà bếp, khu vực thuyết trình
và thư viện với các không gian riêng.

Các học sinh của chúng tôi sống trong một ngôi làng
toàn cầu nơi mà sự hiểu biết và tôn trọng sâu sắc đối với
tất cả các nền văn hóa khác là một đặc trưng thiết yếu
của các nhà lãnh đạo và công dân tích cực của thế kỷ 21.
Mẫu giáo và Tiền phổ thông
Chương trình mẫu giáo và tiền phổ thông
Highview giúp đẩy mạnh phát triển cá nhân
thông qua cách giảng dạy tận tâm dành cho
trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Việc chơi mà họcdiễn
ra trong một môi trường được lên kế hoạch
và tổ chức cẩn thận, khuyến khích học sinh
khám phá cả bên trong và bên ngoài lớp học,
thử nghiệm, điều tra, kiểm định, cộng tác và
phản ánh. Có các không gian hiện đại cho việc
học, viết, nghệ thuật, xây dựng, trò chơi giàu
trí tưởng tượng và khoa học.
Các học sinh vừa được tự do phát triển, vừa
có định hướng để phát triển và hiểu thế giới
xung quanh chúng trong một môi trường ươm
mầm.
Mẫu giáo 3 tuổi là tiền đề dành cho lớp tiền
phổ thông 4 tuổi. Lớp tiền phổ thông 4 tuổi là
năm tiền đề trước khi học sinh học lên phổ
thông.
Những người bạn cùng học tạo ra sự dịch
chuyển thuận lợi từ lớp tiền phổ thông bé, lên
lớp dự Bị (Prep). Các trẻ em ở Highview tham
gia vào các chương trình trong Trung Tâm
Truy Vấn (Inquiry Center) hiện đại và được
trang bị tốt của chúng tôi; và các em có sự liên
hệ thường xuyên với các giáo viên và học sinh
ở trung học cơ sở.

Trường quốc tế Kardinia trân trọng sự hỗ trợ
của các phụ huynh trong việc phát triển cộng
đồng học tập. Các phụ huynh có thể hỗ trợ học
sinh theo nhiều cách, ví dụ trở thành những
người hỗ trợ chuyên nghiệp (có đăng kí) hoặc
tham gia vào các hội đồng hay các nhóm hỗ
trợ khác nhau.
Những hỗ trợ, cơ sở vật chất, cùng với các
giáo viên chuyên sâu và các cơ hội học tập
đích thực tại trường đã cung cấp cho các học
sinh trung học cơ sở Kardinia một môi trường
học tập đầy hào hứng.

Chương trình sau giờ học
Chương trình chăm sóc sau giờ học có sẵn
cho các học sinh trung học cơ sở. Dịch vụ này
được cung cấp hàng ngày trong suốt học kỳ
cho các học sinh từ lớp dự bị đến lớp 6.

Kardinia Grove
Khuôn viên dành cho lớp 5

Năm 2017, trường quốc tế Kardinia đã thành
lập khuôn viên thứ 3 ở Lovely Banks, cách
khuôn viên chính 8 phút. Nông trại 11 hecta
này là một khuôn viên đặc biệt dành cho các
học sinh lớp 5, được đặt ở một vùng nông thôn
độc nhất vô nhị, nơi mà vừa có tính bền vững
và có cả tinh thần cộng đồng.
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Trường trung học phổ thông
Về cơ bản, trường quốc tế Kardinia coi mỗi học
sinh là một cá thể với các khả năng, kỹ năng, nhu
cầu, quyền lợi và mục tiêu riêng, theo đó, từng
lớp trong trường cung cấp các kiến thức được
thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển
cả nhân, trong mục tiêu chung là giáo dục con
người toàn diện.
Trường trung học phổ thông Kardinia có các
giáo viên có chất lượng cao, năng động, thông
minh và tận tụy, nơi mà việc học trong lớp học
là đa dạng và tập trung khuyến khích cộng tác.
Giữa các học sinh và nhân viên có mối quan
hệ tôn trong và thận thiện. Giáo viên được tạo
điều kiện tốt nhất để trau dồi, cập nhật kiến thức
chuyên môn thường xuyên, phục vụ tốt nhất cho
giảng dạy.

Chương trình học xuyên suốt

Trường trung học phổ thông cung cấp một
chương trình học xuyên suốt từ lớp 7 đến lớp
10, với gần 400 đơn vị học phần qua các kỳ học.
Với chương trình học này, học sinh sẽ tự chọn
môn học theo định hướng, sở thích và năng lực
cá nhân hơn là theo độ tuổi. Mỗi học phần sẽ
ngang nhau về giá trị được công nhận, về thời
gian học…. Các phụ huynh và giáo viên sẽ tư
vấn, hướng dẫn học sinh lựa chọn các môn học
phù hợp với định hướng nghề nghiệp tương lai
của các em.
Lợi ích lớn nhất của chương trình học xuyên
suốt trên là học sinh học theo nhu cầu, sở thích,
năng lực, đinh hướng nghề nghiệp riêng và có
điều kiện tập trung vào chuyên môn mà các bạn
quan tâm sau này. Trường có danh sách một loạt
các môn học theo chương trình IB hoặc chương
trình bang VIC để học sinh chọn.

Chương trình học tích hợp

Các hoạt động bổ trợ được bổ sung vào chương
trình học thuật, học song song với thực tế và
thực hành. Cách học này giúp học sinh có cơ hội
tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao sự
phát triển cá nhân, trong các lĩnh vực như nghệ
thuật, văn hóa, hoạt động cộng đồng và thể thao.
Tổng thể, có hơn 50 câu lạc bộ và các hoạt động
để học sinh chọn tham gia.

Trải nghiệm của học sinh lớp 9 ở
Chiang Mai
Chương trình Trải nghiệm Chiang Mai được
trường thực hiện từ năm 2003, như là một
chương trình tự chọn, trong đó các học sinh lớp
9 sẽ học 8 tuần ở Bắc Thái Lan. Hằng năm, có
5 nhóm, mỗi nhóm có 24 học sinh tham gia vào
chương trình này.
Chương trình độc nhất vô nhị này được thiết kế
dưới dạng một cuộc hành trình tự khám phá,
giúp học sinh tự hiểu bản thân một cách sâu sắc,
tự nhận thức và có được sự độc lập đích thực.
Chương trình cũng nỗ lực để cung cấp cho học
sinh sự hiểu biết về quốc tế một cách sâu sắc
và bền vững, nơi mà sự hiểu biết, chấp nhận và
tôn trọng đối với các nền văn hóa, tôn giáo và lối
sống khác nhau trở thành một tiêu chuẩn trong
tính cách của họ.

Hệ thống nhà học

Hệ thống Nhà học hỗ trợ chọ sự tiến bộ- phát
triển của học sinh. Ngay sau khi nhập học, học
sinh sẽ được phân về một trong 4 khu nhà học
của trườngc: khu Cowie (Màu Xanh lá cây), khu
Gotemba (Màu Xanh da trời), khu Morongo (Màu
Đỏ) và khu Thomson (Màu Vàng); mỗi khu nhà
học lại được chia thành hai khu nhỏ, mỗi khu có
riêng người điều phối riêng.
Tại bốn khu học tập này, học sinh được phân
thành các Nhóm Gia Sư, theo hướng dẫn và chỉ
đạo của một Giáo Viên làm Gia Sư. Thành viên
của các Nhóm Gia Sư này là học sinh từ lớp 7
đến lớp 12.

Chương trình giáo dục thể chất
Ngoài các giờ học giáo dục thể chất trên lớp, học
sinh từ lớp 7 đến lớp 10 sẽ tham gia vào hoạt
động thể thao một buổi chiều mỗi tuần, Trường
có các đội ở các môn thể thao khác nhau. Trang
thiết bị thể thao tại trường rất tuyệt, gồm hai
phòng tập thể chất, một phòng tập tạ và thể dục,
các sân nhân tạo cho bóng chày, bóng rổ và
tennis, các sân cỏ mở rộng, cũng như bể bơi
trong nhà Goodfellow Aquatic. Các học sinh
không bị bắt buộc học thể thao vào cuối tuần
hay sau giờ học.

Chương trình âm nhạc
Học âm nhạc đóng là phần quan trọng trong
trường học. Ngoài các lớp học âm nhạc trên
lớp, các học sinh có thể tham gia các tiết học
âm nhạc chuyên sâu một kèm một về thanh
nhạc, nhạc cụ hoặc tham gia một trong nhiều
ban nhạc hoặc dàn hợp xướng của trường.

Chương trình hùng biện
Thông qua thuyết trình trước đám đông, kịch và
tranh luận, học sinh học cách thể hiện bản thân
họ và trình bày vấn đề một cách tự tin. Các cuộc
thi trong nội bộ khu nhà học và thi giữa các nhà
học với nhau giúp học sinh có cơ hội thực hành
và trau dồi các kỹ năng hùng biện của mình.

Các chương trình trải nghiệm quốc tế
Trường nỗ lực hướng các học sinh tăng cường
hiểu biết sâu và bền vững về quốc tế thông qua
chương trình trải nghiệm quốc tế. Các học sinh
lớp 9 có thể tham gia chương trình trải nghiệm
cuộc sống 8 tuần ở Chiang Mai, Thái Lan; hoặc
chọn tham quan các trường kết nghĩa với trường
chúng tôi như Gotemba Nishi ở Nhật, Saint Alyre
ở Pháp và Discovery College ở Hong Kong.

Kardinia Sum Pun
Sum Pun có nghĩa là “các mối liên hệ ấm áp”
trong tiếng Thái Lan. Kardinia Sum Pun được
xây theo kiểu khuôn viên nghỉ dưỡng, được
trường mua vào năm 2010, cách đông bắc
Chiang Mai khoảng 16km. Được bao quanh bởi
các cánh đồng lúa, khuôn viên 2.5 hecta là chỗ
ở tuyệt vời cho các học sinh. Các bữa ăn được
phục vụ ở sảnh ăn mở , chỗ ở của học sinh được
trang bị điều hòa, các phòng có buồng tắm khép
kín được dọn dẹp sạch thường xuyên và có các
dịch vụ giặt là khô.

“Hành trình dài nhất bất kỳ ai cũng có thể làm là
hành trình hiểu biết bản thân mình”
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Thông tin thêm
Ban giám hiệu

Giữa năm 1995, Ông Yoshimaro Katsumata,
doanh nhân người Nhật đã mua lại các tòa nhà,
trang thiết bị và các tài nguyên của trường nữ
sinh Morongo, và đã thành lập trường trung học
Kardinia International College như một trường
học phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và với
một Ban Giám Đốc vào tháng 9/1995. Vào năm
2008, Ban giám hiệu nhà trường đã mua lại
cơ sở trên từ ông Katsumata. Các thế hệ Ban
giám hiệu mang đến các tài năng và tầm nhìn
khác nhau trong việc phát triển trường học, đảm
bảo sự thành công, phát triển và tăng trưởng
trong trương lai của trường. Ông Yoshihisa
Katsumata, con trai của ông Yoshimaro, hiện
nay là chủ tịch của Ban giám hiệu.

Hiệu trưởng

Bà Catherine Lockhart giữ vai trò là hiệu trưởng
từ năm 2019. Bà chịu trách nhiệm cho việc bổ
nhiệm các nhân viên, chương trình học và vận
hành trường học hàng ngày.

Học bổng

Trường có các học bổng về học thuật dành cho
các học sinh bước vào lớp 7, trong đó các học
bổng âm nhạc dành cho học sinh lớp 7 đến 11.
Các kỳ thi học bổng và thi âm nhạc được tổ chức
đầu năm học, dành cho năm tiếp theo.

Trung tâm y tế

Trung học quốc tế Kardinia có hai nhân viên y
tá đủ năng lực và phẩm chất nghề nghiệp. Việc
sơ cứu hoặc chữa trị các vết thương nhỏ, hoặc
ốm nhẹ… được tiến hành ngay tại đây. Các phụ
huynh, hoặc người cần liên hệ khi khẩn cấp sẽ
được liên lạc nếu học sinh bị ốm trong khi ở
trường.

Xe buýt

Đội xe buýt được dùng để chuyên chở học sinh
hàng ngày. Các tuyến xe phủ rộng các khu vực
dân cư, bao gồm cả vùng Surf Coast, Bellarine
Peninsula, Lara, Hoppers Crossing, Werribee,
Colac, Anakie, Altona và quận Greater Geelong.

Trung tâm Katsumata

Vào tháng 7/ 2010, Trung tâm Katsumata
được mở như là một món quà tặng đến ông bà
Katsumata. Trường sẽ mãi mãi biết ơn Ông Bà
vì trí tuệ và sự rộng rãi phi thường của họ.

Cựu học sinh

Cho tất cả cựu nhân viên và cựu học sinh,
Trường có một Hội Cựu Kardinia, với tên: The
Kardinians, rất phổ biến với các cựu học sinh
và nhân viên.

Hỗ trợ học sinh

Các học sinh cần hỗ trợ, cần được khuyến khích
hoặc tư vấn sẽ nhận được điều này từ Người
Điều Hành khu nhà học, người mà cơ bản sẽ
chịu trách nhiệm về phúc lợi của các học sinh
trong khu nhà. Các học sinh cũng có thể đến
Trung Tâm Phúc Lợi gặp các nhân viên ở đây; họ
có mặt trước giờ học, giờ ra chơi và giờ ăn trưa.
Các nhân viên này có thể giới thiệu học sinh đến
các nhà tâm lý học của trường hoặc những dịch
vụ hỗ trợ chuyên sâu ở bên ngoài khi cần.

Trung tâm Goodfellow Aquatic

Trung tâm Goodfellow Aquatic mở cửa vào tháng
8/2016, tên được đặt theo tên của thầy Hiệu
trưởng sáng lập, thầy John Goodfellow OAM.
Với việc đặt tên trung tâm để vinh danh thầy sau
hơn 20 năm thầy cống hiến, chúng tôi công nhận
tầm nhìn và sự cần mẫn của thầy trong việc thiết
lập và phát triển một trường học thành trường
danh tiếng như ngày nay.

Các trang thiết bị
Khuôn viên chính của trường trung học quốc tế
Kardinia ở Bell Post Hill, được đặt trên khu đất
rộng 22 hecta với nhiều cây cối, cỏ, sân thể thao,
các khu vườn cảnh và các trang thiết bị đẳng cấp
thế giới.
Các trang thiết bị của trường trung học quốc
tế Kardinia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trung tâm Katsumata
Khu phức hợp rạp hát và nhà thể chất
Trung tâm Goodfellow Aquatic
Hội trường
Nhà hát vòng tròn ngoài trời 1560 chỗ ngồi
Thính phòng
Nhà thể chất
Mẫu giáo/ Trung tâm Pre-school
Trung tâm Lower Primary
Trung tâm Upper Primary
Trung tâm đa phương tiện khối trung học cơ sở
Trung tâm Inquiry
Trung tâm khối trung học phổ thông
Không gian học tập chung
Trường trình diễn nghệ thuật
Khu cà phê Centerpoint
Tám phòng thí nghiệm khoa học hiện đại
Trung tâm nghệ thuật/Công nghệ/Điện tử
Các phòng Gỗ, Trang sức và Nhựa
Phòng Ảnh và Video
Dãy phòng chỉnh sửa video
Trung tâm công nghệ thực phẩm
Trung tâm nghề nghiệp
6 sân criket và 6 sân tennis
Phòng cử tạ/trung tâm thể hình

Các trang thiết bị của Kardinia Sum Pun
•
•
•
•
•
•
•
•

6 tòa nhà ở
Bể bơi
Sân bóng tennis, bóng rổ được chiếu đèn
Bồn tắm
Tắm hơi
Nhà bếp
Hội trường ăn
Phòng học

Các trang thiết bị của Kardinia Grove
•
•
•

VET_NAM_SOR

•
•
•

Mảnh đất trang trại rộng 11 hecta, bao gồm
cả các nhóm cây ăn quả
Không gian học linh hoạt
Trang thiết bị nhà ở cho 12 học sinh, và cả
nhân viên
Chỗ ở của người trông nom
Các không gian học trong và ngoài trời
Trang trại động vật.
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From the Chairman

www.kardinia.vic.edu.au
Post: P.O Box 17, Geelong VIC, Australia 3220
Tel: +(613) 5278 9999. Fax: +(613) 5278 9529
Email: kardinia@kardinia.vic.edu.au
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