ĐẾN HỌC TẠI TAFE
TÂY ÚC VÀ QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC
TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG QUAN TRỌNG
Perth

Tại sao nên đến học tại Tây Úc

Lý do tại sao nên đến TAFE Tây Úc học

Hưởng thụ 3000 giờ ánh nắng mặt trời một năm ở
Perth. Tây Úc là một thành phố hiện đại lộng lẫy với một
sự phối hợp lý tưởng giữa sự nhộn nhịp của văn hóa,
khu xanh ngoài trời và 19 bãi biển và các con đường
mòn ven biển dễ dàng đến.

Các khóa học của TAFE Tây Úc sẽ cho quý vị những kỹ
năng làm nổi bật mình giữa đám đông. Với các tiện nghi
tầm cỡ thế giới; đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp; sự
học tập thiết thực sẽ cho quý vị một kiến thức tốt nhất
để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của mình.

Với hơn 2 triệu dân bao gồm nhiều sinh viên và văn hóa
từ khắp nơi trên thế giới, nói hơn 170 ngôn ngữ và thực
hành hơn 100 tôn giáo khác nhau, quý vị sẽ luôn cảm
thấy được hân hoan và tôn trọng.

>> Do chính phủ sở hữu và điều hành

Các trường TAFE cung cấp các khóa học được công
nhận khắp nơi ở Úc, chất lượng cao với sự ủng hộ và
bảo đảm của chính phủ.

>> Các hướng đi dẫn lên đại học
là thành phố đáng sống thứ 7 trên thế giới
* 2016 Economist Intelligence Unit (EIU)

Giá sinh hoạt thấp hơn Sydney, Melbourne,
Brisbane và Adelaide

(theo The Economist, 2016 thăm dò giá sinh hoạt toàn cầu)

Các trường TAFE cung cấp các chương trình với điều
kiện tuyển sinh linh động đem lại nhiều cơ hội học
tiếp lên đại học.

>> Nhiều khóa học để chọn

Quý vị có thể chọn trong số hơn 250 khóa học tại các
địa điểm khác nhau khắp nội thành Perth và ở các
tỉnh lỵ của Tây Úc.

>> Các tiện nghi tối tân
Tỷ lệ lao động 93.6%
Gần quê hương xứ sở. Perth là thành phố gần
nhất với Việt Nam, Mã Lai và Singapore và có
nhiều chuyến bay thẳng đến các thành phố lớn ở
Châu Á.

Các Học Viện TAFE có những tiện nghi tối tân được
thiết kế gần giống như các môi trường làm việc thật.

>> Kỹ năng làm việc thiết thực

Các bằng TAFE đem lại cho quý vị những kỹ năng và
đào tạo ngành những kỹ năng mà chủ lao động đòi
hỏi ở mình.

>> Đáng đồng tiền

Quý vị sẽ được sự đào tạo chất lượng cao và hỗ trợ với
một giá phải chăng.

Để biết thông tin mới nhất về học tập ở TAFE Western Australia hãy vào
trang mạng tafeinternational.wa.edu.au

Tôi có thể học các khóa học gì ở
TAFE Western Australia?

Học phí
Học phí cho các khóa TAFE khác nhau và từ khoảng
$6,000 đô Úc cho mỗi học kỳ. Lệ phí ELICOS là $300 đô
Úc mỗi tuần. Có thể có các chi phí mua dụng cụ sách
vỡ và các chi phí cộng thêm. Để xem danh sách đầy đủ
các phí hiện tại hãy vào trang mạng tafeinternational.

Quý vị có thể chọn một loạt các lĩnh vực học khác nhau
trong số hơn 250 khóa học cấp Chứng Chỉ, Chứng Chỉ
Cao Đẳng, Chứng Chỉ Cao Đẳng Cao Cấp và các Bằng
Dự Bị Đại Học (Associate) gồm:

wa.edu.au/fees

> Quản Lý Động Vật + Biển học

Bảo Hiểm Y tế Dành Cho Học Sinh Nước
Ngoài (Overseas Student Health Cover –
OSHC)

> Nghệ Thuật, Thiết Kế + Đa Truyền Thông
> Thiết kế Nhà, Xây Dựng + Công Trình
> Kinh Doanh và Quản Trị

Tất cả học sinh quốc tế đến Úc học cần phải đóng Bảo
Hiểm Y tế Dành Cho Học Sinh Nước Ngoài (OSHC) trong
suốt thời gian của visa du học của họ. Quý vị có thể mua
bảo hiểm với Bupa. Phí bảo hiểm cho một người cho 12
tháng là khoảng $605 đô Úc.

> Các Dịch vụ Trẻ Em + Cộng Đồng
> Sức Khỏe, Sinh Hoạt Giải Trí + Lối Sống
> Khách Sạn Nhà Hàng + Du Lịch
> Kỹ Thuật Tin Học

Để biết thêm chi tiết về OHSC hãy vào trang mạng

> Hải Dương Học + Khoa Học Hàng Không

tafeinternational.wa.edu.au/healthcover

> Quản Lý Động Vật + Biển học

Chỗ ở

> Các Khóa Học Anh Văn Chuyên Sâu cho Học Sinh
Nước Ngoài (ELICOS)
Hãy xem danh mục khóa học để có đầy đủ thông tin về
khóa học tại tafeinternational.wa.edu.au/courses

Các điều kiện về tuyển sinh và Anh Văn

Có những lựa chọn khác nhau cho sinh viên về chỗ. Bao
gồm Homestay cho phép học sinh sống với một gia
đình người Úc; Làng Sinh Viên và thuê nhà riêng.
Để có thêm thông tin hãy truy cập

tafeinternational.wa.edu.au/accommodation

Chúng tôi chấp nhận một loạt trắc nghiệm và bằng
chứng về trình độ Anh Văn tương đương cho việc xin
học các khóa học TAFE.

Tìm hiểu thêm
Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về việc đi học ở TAFE
Quốc Tế Tây Úc không?

Điều kiện nhập học cho hầu hết các khóa Chứng Chỉ,
Chứng Chỉ Cao Đẳng và Chứng Chỉ Cao Đẳng Cao Cấp
đòi hỏi quý vị phải có tương đương điểm IELTS (học
thuật) 5.5 và không phần nào có điểm dưới 5.*

Hãy vào trang mạng của chúng tôi
tafeinternational.wa.edu.au để xem
danh sách khóa học và nộp đơn ngay bây giờ!

* Xin lưu ý: điều kiện nhập học cho một số khóa học đòi hỏi phải
có trình độ Anh văn cao hơn.

A

Tìm điều kiện nhập học cho quốc gia của quý vị tại

tafeinternational.wa.edu.au/admission-requirements

Ngày nhận đơn
Hầu hết các khóa học TAFE sẽ khai giảng vào Tháng 2
và Tháng 7. Để xem danh sách đầy đủ các ngày nhận
đơn hãy vào trang mạng tafeinternational.wa.edu.au/

application-dates

Hướng lên Đại Học qua TAFE WA
Rất nhiều sinh viên chọn bắt đầu con đường học tập
của mình từ TAFE, nộp đơn xin vào đại học ở cuối khóa
học Cao đẳng/Cao đẳng Cao cấp và được nhận tín
chỉ cho các môn đã hoàn thiện.Để có thêm thông tin
về các hướng đi dẫn lên đại học hãy vào trang mạng

tafeinternational.wa.edu.au/university-pathways

Các gói học đại học
Một số khóa học TAFE có thể được phục vụ trọn gói vào
lúc nộp đơn như vậy quý vị có thể xin một visa du học
cho trọn thời gian khóa học. Hãy xem tafeinternational.
wa.edu.au/unipackages để biết them chi tiết.

Ảnh của Tourism Western Australia

Thủ tục tuyển sinh và nhận học các sinh viên quốc tế cho các học viện TAFE ở Tây Úc được quản lý bởi TAFE International Western Australia,
một đơn vị của Bộ Đào Tạo và Phát Triển Lực Lượng Lao Động Tây Úc.
  +61 8 9218 2100
Số Nhà Cung cấp: 52395
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Ngày phát hành: Tháng 7, 2017

