หลัักสููตรภาษาอัังกฤษที่่�วิิทยาลััยเทคนิิคและการศึึกษาต่่อเนื่่�อง (TAFE)
อิินเตอร์์เนชัันแนลเวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย
เรีียนหลัักสููตรภาษาอัังกฤษในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีชีีวิิตชีีวาและหลากหลายวััฒนธรรม ในวัันแรก เราจะประเมิินระดัับทัักษะภาษาอัังกฤษของคุุณและจััด
ชั้้�นเรีียนที่่�เหมาะที่่�สุุดให้้กัับคุุณ ไม่่ว่่าเป้้าหมายการเรีียนภาษาอัังกฤษของคุุณจะเป็็นเพื่่�อเชิิงวิิชาการ เพื่่�อการงานอาชีีพ หรืือเพื่่�อพััฒนาทัักษะส่่วน
บุุคคล ทีีมของเราพร้้อมที่่�จะให้้การสนัับสนุุนคุุณเสมอ รััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีียเป็็นที่่�รู้้�จัักในเรื่่�องวิิถีีชีีวิิตที่่�ผ่่อนคลาย อากาศดีี เป็็นเมืืองที่่�มีีสีีสััน และ
ยัังเป็็นเมืืองที่่�เหมาะสำำ�หรัับชีีวิิตนัักศึึกษาเป็็นอย่่างยิ่่�ง
TAFE อิินเตอร์์เนชัันแนลเวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย (TIWA) เป็็นองค์์กรการฝึึก >ห้้องครััวสำำ�หรัับนัักศึึกษานานาชาติิ ลานสวนหย่่อมและพื้้�นที่่�รัับประทาน
อบรมที่่�จดทะเบีียนถููกต้้อง (RTO) และขึ้้�นทะเบีียนเป็็นสถาบัันและผู้้�ให้้
อาหารกลางแจ้้ง
บริิการหลัักสููตรภาษาอัังกฤษแบบเร่่งรััดสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ
(ELICOS) ในเครืือรััฐออสเตรเลีียให้้กัับนัักศึึกษานานาชาติิ (CRISCOS) ใน
รััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย TIWA เปิิดสอนหลัักสููตร ELICOS ร่่วมกัับสถาบััน
Navitas English
TIWA เปิิดสอนหลัักสููตร ELICOS ในนอร์์ทบริิดจ์์ (Northbridge) ซึ่่�งอยู่่�
ใกล้้กัับใจกลางเมืืองเพิิร์์ทและศููนย์์กลางเครืือข่่ายคมนาคม ห้้างสรรพสิินค้้า
ร้้านกาแฟ ร้้านอาหาร และสถานบัันเทิิงมากมายหลายแห่่ง
นอร์์ทบริิดจ์์คือศู
ื นู ย์์กลางทางวััฒนธรรมของเมืืองเพิิร์ท์ ซึ่ง�่ เป็็นที่่ตั้้� ง� ของพิิพิธิ ภััณฑ์์
WA Boola Bardip โรงละครแห่่งรััฐเวสเทิิร์นออส
์
เตรเลีีย สถาบัันศิลิ ปะร่่วมสมััย
แห่่งเพิิร์ท์ และหอศิิลป์แ์ ห่่งรััฐเวสเทิิร์นออส
์
เตรเลีีย

ที่่�ตั้้�งวิิทยาเขต ELICOS

211 Newcastle Street, Northbridge WA 6003
ค่่าเล่่าเรีียน
$300 ต่่อสััปดาห์์

วัันที่่�เปิิดสอนหลัักสููตร ELICOS

หลัักสููตรเหล่่านี้้�ใช้้ระยะเวลา 10 สััปดาห์์ต่่อเทอม มีีการจััดสอบวััดระดัับทัักษะ
และปฐมนิิเทศในวัันจัันทร์์ที่่�คุุณเริ่่�มเข้้าเรีียน
ดููวัันเปิิดเทอมได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของเรา tafeinternational.wa.edu.au/your-studyoptions/study-english/elicos#dates

สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก

>พื้้�นที่่�สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�และการสอนที่่�มีีอุุปกรณ์์ครบถ้้วนและทัันสมััย
>ห้้องสมุุดและศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเองที่่มี� คอ
ี มพิิวเตอร์์ หนัังสืือพิิมพ์์และวารสาร
ทั้้ง� นานาชาติิและท้้องถิ่่น� รวมถึึงหนัังสืือ วิิดีโี อ ซีีดีี ดีีวีดีี ที่่ี เ� กี่่ย� วข้้องซึ่ง�่ ได้้รับั การ
ออกแบบมาสำำ�หรับั ผู้เ้� รีียนภาษาอัังกฤษโดยเฉพาะ
>บริิการอิินเทอร์์เน็็ตไร้้สายและห้้องคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีอุุปกรณ์์ครบครััน
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและสมััครเรีียนวัันนี้้�ได้้ที่่� tafeinternational.wa.edu.au/elicos

ในระหว่่างเรีียนหลัักสููตรของฉััน ฉัันได้้ทำำ�กิิจกรรมใหม่่ ๆ หลายอย่่างที่่�ฉัันชอบมาก เช่่น
การเขีียนบัันทึึกทบทวนสิ่่�งที่่�ฉัันได้้เรีียนในวัันนั้้�น นอกจากนี้้�เรายัังทำำ�นิิตยสารโดยใช้้วิิธีี
การสื่่�อสารที่่�หลากหลายอย่่าง wiki และเราใช้้งานแพลตฟอร์์มเสมืือนจริิงที่่�มีีแหล่่ง
ข้้อมููลมากมาย ฉัันได้้รัับความรู้้�ใหม่่ ๆ เยอะมาก
ประสบการณ์์ที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั อีีกอย่่างหนึ่่�งสำำ�หรัับฉัันคืือการเผชิิญกัับความท้้าทายของการเรีียน
เป็็นภาษาอัังกฤษ ในอีีกประเทศหนึ่่�ง และทำำ�ความเข้้าใจกัับทุุกอย่่างในขณะที่่สร้
� า้ ง
มิิตรภาพกัับเพื่่อนอีี
� กหลายคนไปด้้วย

เอเดรีียนา กอนซาเลส เฮอร์์เรรา | ประเทศโคลััมเบีีย | TIWA
หลัักสููตร ELICOS และ BSB40215 ประกาศนีียบััตรธุุรกิิจ IV

หลัักสููตร ELICOS
ภาษาอัังกฤษทั่่�วไป | รหััส CRISCOS: 013024G
โปรแกรมภาษาอัังกฤษทั่่�วไป (GE) แนวใหม่่ที่่�ได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องของเราให้้ผลลััพธ์์อัันยอดเยี่่�ยมโดยการสร้้างทัักษะภาษาอัังกฤษตามการใช้้งานจริิงผ่่าน
แนวทางการพััฒนาทัักษะแบบเร่่งรััด
การประเมิินผลการ
เรีียนรู้้�

มีีการติิดตามพััฒนาการทุุกสััปดาห์์เพื่่อปร
� ะเมิินทัักษะในการ
สื่่อ� สาร (การอ่่าน การเขีียน การพููด การฟััง) และทัักษะทาง
ภาษา (ไวยากรณ์์ คำำ�ศัพท์
ั ์ และการออกเสีียง)

ระดัับที่่�จะเข้้าศึึกษา

เราจะพิิจารณาระดัับของคุุณโดยการสอบวััดระดัับ

ตารางเรีียน

8.30-13.00 น. (และ 13.40-14.40 น. สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองแบบไม่่บัังคัับ – myStudy)

อายุุขั้้�นต่ำำ��

16 ปีี

ระยะเวลา

10-40 สััปดาห์์

ค่่าธรรมเนีียม
ทรััพยากร

$180 เหรีียญออสเตรเลีีย เป็็นค่่าธรรมเนีียมที่่�ชำำ�ระเพีียง
ครั้้�งเดีียวเมื่่�อเริ่่�มเข้้าศึึกษาที่่�วิิทยาเขต ELICOS

การรัับรอง

TIWA จะออกประกาศนีียบััตรให้้เมื่่�อคุุณสำำ�เร็็จหลัักสููตร

ค่่าเล่่าเรีียน

$300 เหรีียญออสเตรเลีียต่่อสััปดาห์์

จำำ�นวนชั่่�วโมงเรีียนต่่อ
สััปดาห์์

20 ชั่่ว� โมง (เข้้าชั้้น� เรีียน 4 ชั่่ว� โมงต่่อวันั ตั้้ง� แต่่วันั จัันทร์์ถึึงศุุกร์์)

วัันที่่�เริ่่�มเปิิดสอน

เริ่่�มเรีียนได้้ทุุกวัันจัันทร์์

ภาษาอัังกฤษเพื่่�อจุุดประสงค์์เชิิงวิิชาการ | รหััส CRISCOS: 013025F

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษเพื่่�อจุุดประสงค์์เชิิงวิิชาการ (EAP) มีีความพิิเศษตรงที่่�มัันจะช่่วยให้้คุุณสามารถเข้้าเรีียนหลัักสููตรอาชีีวศึึกษาที่่�วิิทยาลััย TAFE ต่่าง ๆ ในรััฐ
เวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย หรืือหลัักสููตรอุุดมศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยและสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�ทั่่�วประเทศออสเตรเลีียได้้ หลัักสููตร EAP 4 อาจเปิิดทางให้้คุุณเข้้าเรีียน
หลัักสููตร TAFE ต่่าง ๆ ได้้โดยตรงโดยที่่�คุุณไม่่จำำ�เป็็นต้้องสอบวััดระดัับภาษาอัังกฤษสากล เช่่น IELTS, PTE-A หรืือ TOEFL หลัักสููตร EAP รวมถึึงพััฒนาทัักษะ
เพื่่�อการศึึกษา เช่่น การคิิดเชิิงวิิพากษ์์ เทคนิิคในการค้้นคว้้าข้้อมููล ทัักษะในการสอบ และการเขีียนรายงานเชิิงวิิชาการ
ตารางเรีียน

8.30-13.00 น. (และ 13.40-14.40 น. สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองแบบไม่่บัังคัับ – myStudy)

ระดัับที่่�จะเข้้าศึึกษา

เราจะพิิจารณาระดัับของคุุณโดยการสอบวััดระดัับ

ระยะเวลา

10-30 สััปดาห์์

อายุุขั้้�นต่ำำ��

16 ปีี

การรัับรอง

TIWA จะออกประกาศนีียบััตรให้้เมื่่�อคุุณสำำ�เร็็จหลัักสููตร

ค่่าธรรมเนีียม
ทรััพยากร

$180 เหรีียญออสเตรเลีียเป็็นค่่าธรรมเนีียมที่่�ชำำ�ระเพีียง
ครั้้�งเดีียวเมื่่�อเริ่่�มเข้้าศึึกษาที่่�วิิทยาเขต ELICOS

ค่่าเล่่าเรีียน

$300 เหรีียญออสเตรเลีียต่่อสััปดาห์์

จำำ�นวนชั่่�วโมงเรีียนต่่อ
สััปดาห์์

20 ชั่่�วโมง (เข้้าชั้้�นเรีียน 4 ชั่่�วโมงต่่อวััน ตั้้�งแต่่วัันจัันทร์์ถึึงศุุกร์์)

วัันที่่�เริ่่�มเปิิดสอน

EAP 3 & 4 – เริ่่�มสััปดาห์์ที่่� 1 และสััปดาห์์ที่่� 6 ของทุุกเทอม (ต้้องเรีียน 10 สััปดาห์์เพื่่�อผ่่านหลัักสููตรแต่่ละระดัับ): 18 มกราคม, 22 กุุมภาพัันธ์์, 29
มีีนาคม, 3 พฤษภาคม, 7 มิิถุุนายน, 12 กรกฎาคม, 16 สิิงหาคม, 20 กัันยายน, 25 ตุุลาคม, 29 พฤศจิิกายน EAP 5 - บล็็อก 3 – 29 มีีนาคม; บล็็อก 4 – 3
พฤษภาคม; บล็็อก 9 – 25 ตุุลาคม; บล็็อก 10 – 29 พฤศจิิกายน

หลัักสููตร IELTS PLUS | รหััส CRISCOS: 041750M

ระบบการทดสอบวััดความสามารถทางภาษาอัังกฤษระดัับนานาชาติิ (IELTS) เป็็นที่่�ยอมรัับในการใช้้เข้้าศึกึ ษาต่่อในระดัับอุุดมศึกึ ษาและองค์์กรวิิชาชีีพต่า่ ง ๆ
IELTS เป็็นการทดสอบทัักษะการพููด การฟััง การอ่่าน และการเขีียนและจะให้้คะแนนแต่่ละทัักษะตั้้ง� แต่่แบนด์์ 1 (ผู้ไ้� ม่่ใช้้ภาษาอัังกฤษ) ถึึงแบนด์์ 9 (ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญการ
ใช้้ภาษาอัังกฤษ) คะแนนเหล่่านี้้�จะถููกนำำ�มารวมกัันเพื่่�อให้้ได้้แบนด์์คะแนนรวม TIWA กำำ�หนดให้้นักั ศึกึ ษาต้้องได้้คะแนน IELTS 5.5 เพื่่�อเข้้าศึกึ ษาในหลัักสููตร
ประกาศนีียบััตรและอนุุปริญ
ิ ญาส่่วนใหญ่่ มหาวิิทยาลััยและสถาบัันอุุดมศึกึ ษาในออสเตรเลีียอาจกำำ�หนดให้้นักั ศึกึ ษาต้้องได้้คะแนนรวม 6.0-7.5 เพื่่�อเข้้าศึึกษา
หลัักสููตรปริิญญาตรีีและบััณฑิิตศึกึ ษา
การประเมิินผล

จำำ�ลองการสอบ IELTS เต็็มรููปแบบ (สััปดาห์์ที่่� 5 และ 10)

ระดัับที่่�จะเข้้าศึึกษา

คะแนน IELTS 5.0 หรืือเทีียบเท่่า (ระดัับกลางค่่อนสููง)

ตารางเรีียน

8.30-13.00 น. (และ 13.40-14.40 น. สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองแบบไม่่บัังคัับ – myStudy)

อายุุขั้้�นต่ำำ��

16 ปีี

ระยะเวลา

10-20 สััปดาห์์

ค่่าธรรมเนีียม
ทรััพยากร

$180 เหรีียญออสเตรเลีียเป็็นค่่าธรรมเนีียมที่่�ชำำ�ระเพีียง
ครั้้�งเดีียวเมื่่�อเริ่่�มเข้้าศึึกษาที่่�วิิทยาเขต ELICOS

การรัับรอง

TIWA จะออกประกาศนีียบััตรให้้เมื่่�อคุุณสำำ�เร็็จหลัักสููตร

ค่่าเล่่าเรีียน

$300 เหรีียญออสเตรเลีียต่่อสััปดาห์์

จำำ�นวนชั่่�วโมงเรีียนต่่อ
สััปดาห์์

20 ชั่่ว� โมง (เข้้าชั้้น� เรีียน 4 ชั่่ว� โมงต่่อวันั ตั้้ง� แต่่วันั จัันทร์์ถึึงศุุกร์์)

วัันที่่�เริ่่�มเปิิดสอน

หลัักสููตรทั่่�วไป (Non Pathway): เริ่่�มเรีียนได้้ทุุกวัันจัันทร์์
หลัักสููตรปููพื้้�นฐานเพื่่�อศึึกษาต่่อ (Pathway): ต้้องเข้้าเรีียน 10 สััปดาห์์สำำ�หรัับแต่่ละระดัับ เข้้าร่่วมบล็็อก 3 – 29 มีีนาคม; บล็็อก 4 – 3 พฤษภาคม;
บล็็อก 9: 25 ตุุลาคม; บล็็อก 10 – 29 พฤศจิิกายน

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและสมััครเรีียนวัันนี้้�ได้้ที่่� tafeinternational.wa.edu.au/elicos

ตารางเทีียบระดัับทัักษะภาษาอัังกฤษของหลัักสููตร ELICOS | หลัักสููตรภาษาอัังกฤษและการศึกึ ษาต่่อ
CEFR*

IELTS*

ภาษาอัังกฤษทั่่�วไป

ภาษาอัังกฤษเพื่่�อจุุดประสงค์์เชิิงวิิชาการ

สามารถเตรีียมเข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาในออสเตรเลีีย

IELTS Plus

7.5
C1

7.0

ศึึกษาต่่อที่่�วิิทยาลััย TAFE หรืือมหาวิิทยาลััย

6.5

EAP 5
B2

IELTS Plus ระดัับสููง

6.0
5.5

B1

5.0

ระดัับกลางค่่อนสููง

EAP 4

4.5

ระดัับกลาง

EAP 3

4.0

A2

IELTS Plus
ระดัับกลางค่่อนสููง

ก่่อนระดัับปานกลาง

ระดัับต้้น

*CEFR - กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอัังกฤษของประเทศในกลุ่่�มสหภาพยุุโรป
*IELTS - ระบบการทดสอบวััดความสามารถทางภาษาอัังกฤษระดัับนานาชาติิ

ตารางเรีียน
กิจกรรม

เวลา

ระยะเวลา

คาบเรียนที่ 1

08.30 – 10.30

2 ชั่วโมง

พัก

10.30 – 11.00

30 นาที

คาบเรียนที่ 2

11.00 – 13.00

2 ชั่วโมง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.40

40 นาที

คาบการเรียนรู้ด้วยตนเอง – myStudy
(ไม่บังคับ)

13.40 – 14.40

1 ชั่วโมง

ผมเลืือกเรีียนภาษาอัังกฤษที่่�วิิทยาลััย TAFE เพราะเป็็นสถาบัันการศึึกษาที่่�ดีี
ที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งสำำ�หรัับนัักศึึกษานานาชาติิ หลัักสููตรที่่�ผมเรีียนได้้ช่่วยพััฒนา
ผมในเรื่่�องไวยากรณ์์ การออกเสีียง และทัักษะในการเข้้าสัังคม ผมชอบ
กิิจกรรมบููมเมอแรงเพราะมีีโอกาสได้้พบปะผู้้�คนใหม่่ ๆ และได้้เรีียนรู้้�จากพวก
เขา ผมอยากบอกว่่าอาจารย์์ของผมยอดเยี่่�ยมมากและเขาได้้มอบประสบการณ์์
การเรีียนหลัักสููตรภาษาอัังกฤษที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่พวกเรา ผมรู้้�สึึกมั่่�นใจยิ่่�งขึ้้�นเมื่่�อ
ได้้เริ่่�มจากการเรีียนหลัักสููตรภาษาอัังกฤษนี้้�และมัันช่่วยให้้ผมปรัับตััวเข้้ากัับ
สภาพแวดล้้อมใหม่่ด้้วย
แมทธิิว คอร์์พััซ | ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ | TIWA
ภาษาอัังกฤษเพื่่�อจุุดประสงค์์เชิิงวิิชาการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนวันนี้ได้ที่ tafeinternational.wa.edu.au/elicos

ค่่าธรรมเนีียมทรััพยากร

นัักศึึกษา ELICOS ต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมทรััพยากร $180 เพื่่�อเป็็นค่่าหนัังสืือ
เฉพาะทาง ซอฟต์์แวร์์ และวััสดุุอุุปกรณ์์ในการเรีียนการสอน ค่่าธรรมเนีียมนี้้�
ชำำ�ระเพีียงครั้้�งเดีียวเท่่านั้้�นเมื่่�อเริ่่�มเข้้าศึึกษาที่่�วิิทยาเขต ELICOS และไม่่
สามารถขอรัับเงิินคืืนได้้

กิิจกรรมนัักศึึกษา

เรามีีโปรแกรมกิิจกรรมทางสัังคมที่่�เรีียกว่่า ‘บููมเมอแรง’ และด้้วยโปรแกรมนี้้�
คุุณสามารถเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางวััฒนธรรม กิิจกรรมกีีฬา และกิิจกรรมทาง
สัังคมกัับนัักศึึกษาจากทั่่�วโลก กิิจกรรมเหล่่านี้้�เป็็นวิิธีีทำำ�ความรู้้�จัักเพื่่�อนใหม่่
ๆ ฝึึกฝนภาษาอัังกฤษ และใช้้ชีีวิิตอย่่างสนุุกสนานที่่�ยอดเยี่่�ยม!

การศึึกษาต่่อ

หลัังจากที่่�คุุณสำำ�เร็็จหลัักสููตรภาษาอัังกฤษของคุุณแล้้ว คุุณสามารถเลืือกเรีียน
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร อนุุปริิญญา และอนุุปริิญญาขั้้�นสููงได้้มากกว่่า 130
รายการ ระดัับความสามารถในการใช้้ภาษาอัังกฤษขั้้�นต่ำำ��ที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับ
การเข้้าเรีียนหลัักสููตรส่่วนใหญ่่นั้้�นเทีียบเท่่ากัับคะแนน IELTS เชิิงวิิชาการ 5.5
โดยต้้องไม่่มีีแบนด์์ใดที่่�ได้้คะแนนต่ำำ��กว่่า 5.0 บางหลัักสููตรกำำ�หนดระดัับ
คะแนนภาษาอัังกฤษไว้้สููงกว่่า เช่่น IELTS 6.0 หรืือ 6.5 ดููรายละเอีียดหลัักสููตร
ที่่�เปิิดสอนได้้ที่่� tafeinternational.wa.edu.au/courses

ประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิิ�

นัักศึึกษานานาชาติิทุุกคนที่่�กำำ�ลัังศึึกษาในประเทศออสเตรเลีียจะต้้องชำำ�ระค่่า
ประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ (OSHC) ที่่�ครอบคลุุมตลอดระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนดในวีีซ่่านัักศึึกษาของพวกเขา โปรดดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ OHSC
ได้้ที่่� tafeinternational.wa.edu.au/healthcover

สมััครเรีียนวัันนี้้�

โปรดเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ของเราที่่� tafeinternational.wa.edu.au เพื่่�อดููหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนและ
สมััครเรีียนได้้วัันนี้้�!

TIWA เป็็นองค์์กรการฝึึกอบรมที่่�จดทะเบีียนถููกต้้อง (RTO) และขึ้้�นทะเบีียนเป็็นสถาบัันและผู้้�ให้้บริิการหลัักสููตรภาษาอัังกฤษแบบเร่่งรััดสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ (ELICOS) ในเครืือรััฐ
ออสเตรเลีียให้้กัับนัักศึึกษานานาชาติิ (CRISCOS) ในรััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย TIWA เปิิดสอนหลัักสููตร ELICOS ร่่วมกัับสถาบััน Navitas English
TAFE อิินเตอร์์เนชัันแนลเวสเทิิร์น์ ออสเตรเลีีย East Perth TAFE Campus, Building B, Level 2, 140 Royal Street, East Perth WA 6004
tafeinternational.wa.edu.au

|

  +61 8 9218 2100 |

หมายเลข RTO 52395
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