
        Our MISSION is to equip the next generation of students 
with outstanding knowledge, critical thinking skills, a 
positive outlook on life, and the confidence to become world 
class leaders. We pride ourselves in being a school that 
balances academic excellence in an environment that 
safeguards and protects the social and emotional wellbeing of 
our students when they are a child.

CLASS SIZES
    Our class size will be approximately 15 to 20 Kindergarten 
students for each age group. Suitably qualified early childhood 
teachers, foreign teachers and teaching assistants work closely to 
support our students.

PEDAGOGY PHILOSOPHY
   At WASS, we truly believe that kindergarten is the wonderland 
of fairy paintings and fairy tales, of learning and hearing their 
first language, and hearing, the journey to explore the world and 
get acquainted with new friends.
We believe that every student has different personalities, and 
characteristics. We always encourage students to constantly 
learn and feel safe in the world around them where children can 
learn and grow.
We always focus on developing and maintaining friendships on a 
daily basis. Through exploring the feelings and emotions of 
students, we will teach the students about self-promotion, 
creativity, politeness, respect and attention to the surrounding 
community 
CURRICULUM
   Our Kindergarten Education programs are developed and 
implemented based on a combination of the Vietnamese National 
Curriculum and the Western Australian Curriculum Framework 
with a balanced between learning and playing. The Kindergarten 
content focuses on personal and social competence as well as 
preparatory literacy and numeracy capabilities. 

     WASS teachers are culturally 
competent understand and 
respect different cultural ways 
of knowing, seeing, living and 
celebrate the benefits of diver-
sity.
We know that every child is 
different, so our coordinator 
works closely with all staff and 
the school psychologist to ensure 
an effective environment for our 
outstanding students to fully develop 
their talents.

ENROLMENT
   At WASS, child can start Kindergarten from 2 to the ages of 6 
years old before starting Primary and High School. Kindergarten 
children start classes from 7:00am to 5:00pm. Please refer to our 
webpage: www.wass.edu.vn

Our Literature Curriculum includes a Phonemic Awareness 
program which supports the children’s ability to speak English and 
understand written texts a crucial skill for reading success.
Our Math Curriculum is a daily experience of concrete leaning 
through understanding, problem solving, fluency and reasoning. 
Higher Order Thinking Skills are a curriculum priority.
Our early year STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, 
Maths) will focus on creating an environments which allows for 
interdisciplinary experiences, and evoke curiosity knowledge and 
set our students on lifelong course of experimenting, investigating, 
problem solving and reasoning.
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     As an International School System, our professional benchmarks 
are monitored and assessed by the Western Australian Curriculum 
and Standard Authority.

   DIFERENTIATED PRATICE

QUALITY CONTROL

THE FIVE AREAS OF LEARNING AND DEVELOPMENT IN 
THE EARLY CHILDHOOD CURRICULUM 

Kindergarten Campus
Address: 260 Dien Bien Phu street, Ward 7, District 3, HCMC
Hotline: 0981 654 113

Primary and High School Campus
Address: 157 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, HCMC
Hotline: 0963 999 701

Tel: (08) 6290 5077  -     Email: info@wass.edu.vn  
Website: wass.edu.vn

www.wass.edu.vn

THE WESTERN AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL SYSTEM

Website
www.wass.edu.vn

A world-class education with the world in your class

International School System
The Western Australian 

Learning today for
leadership tomorrow

Identity - Children have a strong sense of identity 
Connecting and Contributing - Children are connected with 
and contribute to their world
Wellbeing - Children have a strong sense of wellbeing 
Learning and thinking - Children are confident and involved 
learners
Communicating - Children are effective communicators



A world-class education with the world in your class

International School System
The Western Australian 

QUY MÔ LỚP HỌC
Một lớp học trung bình có khoảng từ 15 đến 20 bé cho cùng một nhóm 
tuổi. Trong mỗi lớp đều có các giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn 
cùng kết hợp với giáo viên nước ngoài, giáo viên trợ giảng và các cô bảo 
mẫu một cách chặt chẽ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các bé.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC 
Tại WASS, chúng tôi quan niệm rằng, lứa tuổi mầm non là vương quốc 
của những bức tranh thần tiên và những câu chuyện cổ tích, của việc học 
hỏi những ngôn ngữ đầu đời và được lắng nghe, của hành trình khám 
phá thế giới và làm quen với những người bạn mới. Chúng tôi tin rằng, 
mỗi học sinh đều có những tính cách, đặc điểm khác nhau. Chúng tôi 
luôn khuyến khích học sinh học hỏi không ngừng và cảm nhận thế giới 
xung quanh trong một môi trường an toàn, nơi các em được hỗ trợ để 
hình thành những nhân cách riêng.
Chúng tôi luôn chú trọng vào việc phát triển và duy trì tình bạn. Thông 
qua khám phá những cảm nhận và cảm xúc của học sinh, chúng tôi sẽ có 
những phát huy khả năng tự chủ, sáng tạo, thái độ lễ phép, tôn trọng, sự 
quan tâm đến cộng đồng xung quanh.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình mầm non của WASS được kết hợp giữa chương trình của 
Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và khung chương trình giảng dạy của 
Bang Tây Úc, trong đó đảm bảo cân bằng giữa giờ học và giờ chơi căn cứ 
vào độ tuổi từng cấp lớp và tâm sinh lý lứa tuổi. Nội dung chương trình 
tập trung vào sự hoàn thiện cá nhân và các kỹ năng xã hội, cũng như là 
trang bị những kiến thức và khả năng về ngôn ngữ và toán học. 

Các giáo viên tại WASS có khả năng 
giảng dạy trong môi trường đa văn 
hoá, luôn tôn trọng sự khác biệt về 
quan điểm, nhận thức và lối sống 
đặc trưng của học sinh đến từ các 
quốc gia khác nhau. 
Chúng tôi biết rằng, không học 
sinh nào có thể giống nhau về mọi 
mặt, vì vậy, các em học sinh luôn 
được quan tâm kỹ càng bởi đội ngũ 
nhân viên và nhà tâm lý học của nhà 
trường nhằm tạo ra môi trường tốt nhất để các 
em phát triển một cách toàn diện

TUYỂN SINH
Tại Hệ thống trường Tây Úc, chương mình mầm non bắt đầu cho trẻ từ 
2 đến 6 tuổi. Sau đó, các em có thể chuyển tiếp lên chương trình Tiểu học 
và Trung học. Thời gian học từ 7h00 sáng đến 5h00 chiều. Phụ huynh có 
thể tham khảo thêm tại trang web chính thức của WASS: 
www.wass.edu.vn

Chương trình Văn học bao gồm Âm vị học và chương trình nhận biết 
nhằm trang bị ngôn ngữ và khả năng đọc, nói, viết tiếng Anh.
Chương trình Toán học là những bài học cụ thể thông qua sự thấu hiểu, 
giải quyết vấn đề, sự thành thạo và và khả năng lập luận. Khả năng phân 
tích thông tin, luyện tập tư duy phản biện luôn được ưu tiên phát triển 
trong chương trình học.
Trong những năm đầu của bé, chúng tôi chú trọng tạo ra các môi trường 
trải nghiệm học tập và kết hợp các môn: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 
Nghệ thuật, Toán học và kích thích sự tìm tòi, ham học hỏi, giúp các em 
tiếp thu các khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề và lập luận.
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    Là một Hệ thống trường khép tín từ mầm non đến THPT, các tiêu chuẩn 
chuyên môn của chúng tôi được kiểm tra và đánh giá thường xuyên theo 
tiêu chuẩn của Hội đồng học thuật Bang Tây Úc.

SỰ KHÁC BIỆT

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

NĂM BÌNH DIỆN TRONG HỌC TẬP VÀ PHÁT 
TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON 

HỆ THỐNG TRƯỜNG TÂY ÚC
       SỨ MỆNH -  Đào tạo những thế hệ học sinh ưu tú có trí tuệ, 
có kỹ năng tư duy độc lập, có nhân sinh quan đúng đắn, đủ bản 
lĩnh, tự tin để trở thành những nhà lãnh đạo với kiến thức và 
năng lực ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới. Chúng tôi tự 
hào mang đến chương trình học thuật đẳng cấp trong một môi 
trường an toàn nhằm thúc đẩy sự hoàn thiện về mặt nhân cách 
và các kỹ năng xã hội cho các em học sinh ngay từ khi còn bé.

www.wass.edu.vn

Cơ sở Mầm non
Địa chỉ: 260 Điện Biên Phủ. Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0981 654 113

Cơ sở Tiểu học và Trung Học
Địa chỉ: 157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0963 999 701

Tel: (08) 6290 5077  -     Email: info@wass.edu.vn  
Website: wass.edu.vn

Learning today for
leadership tomorrow

Website
www.wass.edu.vn

Nhận biết – Trẻ có năng lực từ các giác quan để nhận biết các vấn đề
Kết nối và hoà đồng - Trẻ được kết nối, chung tay xây dựng thế giới 
xung quanh
Lành mạnh - Các em có nhận thức để phát triển một cách lành mạnh
Học tập và Tư duy - Các em trở thành những học sinh đầy tự tin, học 
tập tích cực
Giao tiếp - Trẻ có khả năng giao tiếp hiệu quả


