
Tám lý do tuyệt vời giúp bạn thành công tại trường TAFE International 
Western Australia (TIWA): 

 Dễ tiếp cận   
Yêu cầu đầu vào thấp hơn so với đại học. 
Luôn có sẵn các lựa chọn Chương trình Liên thông Đại học 
(UniPathway) với số tín chỉ để được công nhận vào đại học.

   Học phí phải chăng     
Đáng giá trị đồng tiền và thời 
gian khóa học ngắn hơn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ đỡ tốn 
học phí hơn và có thể đi làm sớm hơn.

 Dễ được tuyển dụng    
Học được các kỹ năng đang 
có nhu cầu và phù hợp với ngành để chuẩn bị sẵn sàng cho 
nghề nghiệp thú vị, phù hợp và thỏa nguyện. 

   Vùng  
Perth là một trung tâm được chỉ định của vùng, 
mang lại nhiều cơ hội để phát triển thịnh vượng tại Tây Úc 
(WA) sau khi hoàn thành chương trình học. Học tại một trong 
những cơ sở vùng nổi tiếng của chúng tôi để có được trải 
nghiệm vùng nông thôn, độc đáo của Úc.

 Chất lượng          
Chính phủ Bang Tây Úc sở hữu và điều 
hành trường TIWA. Hãy chọn trải nghiệm khóa học chất 
lượng cao, bảo đảm, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên 
tận tâm, giàu kinh nghiệm và có nhiều mối quan hệ trong 
ngành.

  Đa dạng  
Hãy chọn học từ hơn 100 khóa học với hàng 
loạt các lĩnh vực học tập thú vị tại 17 cơ sở ở khắp Perth và 
Tây Úc.

  Trang thiết bị       
Tận hưởng những lợi ích từ các khu học 
xá được xây dựng hiện đại tiên tiến, được quản lý bởi đội ngũ 
giáo viên và nhân viên giàu kinh nghiệm trong ngành.

  Tích hợp    
Phát triển các kỹ năng của bạn thông qua 
các buổi học thực hành, áp dụng kiến thức này vào các tình 
huống thực tế và tốt nghiệp với sự tự tin sẵn sàng đi làm.

"Điều tuyệt vời nhất về khóa học của tôi là được thực hành trong quá trình 
học cũng như cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Tại TAFE, tôi thực sự 
cảm thấy mình được giảng dạy về kỹ thuật với chất lượng cao. Ngoài việc 
học lý thuyết, tôi còn tiếp thu được các kỹ năng thực hành mới. TAFE có 
chương trình đào tạo được công nhận trên toàn cầu, hỗ trợ sinh viên khai 
thác các kỹ năng và tiềm năng của mình để sẵn sàng làm việc trong tương 
lai."

John Erick Flores | Phi-lip-pin

MEM50212 Bằng Cao đẳng Kỹ thuật Nâng cao

HỌC TẠI TRƯỜNG 
TAFE INTERNATIONAL WESTERN AUSTRALIA



 Perth
Perth, thủ phủ của bang Tây Úc, là một thành phố hiện 
đại tuyệt đẹp với sự kết hợp lý tưởng giữa tiếng vang về 
văn hóa, không gian xanh và dễ dàng đi đến các bãi biển 
và đường mòn ven biển. Perth được biết đến với lối sống 
thoải mái, khí hậu đầy nắng và nhịp sống sôi động của 
thành phố, và là một nơi sống tuyệt vời của sinh viên.

 Các khóa học
Bạn có thể chọn giữa một loạt các lĩnh vực học với hơn 
100 khóa học các chương trình đào tạo chứng chỉ, cao 
đẳng và cao đẳng nâng cao.

Kế toán, Kinh doanh và Quản lý | Chăm sóc Động vật 
và Nuôi trồng Thủy sản | Ô tô, Kỹ thuật, Khảo sát, Công 
nghệ Xử lý Nhà máy | Hàng không | Thi công và Xây 
dựng | Ngành công nghiệp sáng tạo | Truyền thông Kỹ 
thuật số và Công nghệ Thông tin | Các Khóa học Tiếng 
Anh Chuyên sâu cho Sinh viên Nước ngoài (ELICOS) | 
Giáo dục Mầm non và Dịch vụ Cộng đồng | Sức khỏe, 
Thể hình và Sắc đẹp | Khách sạn, Nấu ăn và Du lịch | 
Quản lý Đất đai và Môi trường | Hàng hải | Điều dưỡng

Truy cập danh mục các khóa học để biết thêm thông tin 
chi tiết tafeinternational.wa.edu.au/courses. 

 Yêu cầu về tiếng Anh và yêu cầu đầu vào
Trường chấp thuận một số các bài kiểm tra và bằng 
chứng về trình độ tiếng Anh tương đương để được 
tham gia các khóa học ở TAFE.
Đối với hầu hết các khóa học chứng chỉ, cao đẳng và cao 
đẳng nâng cao, chúng tôi yêu cầu điểm tương đương 
5.5 IELTS (học thuật) và không có điểm nào dưới 5.0*

* Lưu ý: một số khóa học yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào cao hơn.

Tìm các yêu cầu đầu vào của quốc gia bạn tại   
tafeinternational.wa.edu.au/admission-requirements. 

 Ngày nhập học
Phần lớn các khóa học TAFE sẽ bắt đầu vào tháng Hai 
và tháng Bảy. Để xem danh sách đầy đủ ngày nhập 
học, vui lòng truy cập   
tafeinternational.wa.edu.au/application-dates. 

 Chương trình liên thông Đại học của 
TAFE (TAFE UniPathway)
TAFE UniPathway có thể định hướng cho bạn lên đại 
học thông qua một gói hoặc một khóa học. TIWA 
đưa ra các lộ trình liên thông với các trường đại học 
hàng đầu của Tây Úc. Với các tổ hợp khóa học của 
UniPathway, TIWA mang đến nhiều sự lựa chọn hơn 
cho các học sinh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
tafeinternational.wa.edu.au/university-pathways. 

 Trọn gói đại học
Nhiều khóa học TAFE có thể kết hợp với bằng đại học. 
Nếu hội đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được thư mời từ 
TIWA và trường đại học. Điều này có nghĩa là bạn có 
thể xin thị thực sinh viên và bằng đại học sẽ là khóa 
học chính của bạn. Vui lòng xem tafeinternational.
wa.edu.au/unipackages  để biết thêm thông tin.

 Học phí
Học phí cho các khóa học TAFE bắt đầu từ $6,240 
AUD mỗi học kỳ. Cũng có thể phải trả phí tài liệu và 
chi phí bổ sung. Phí ELICOS là $300 AUD mỗi tuần và 
cũng cần phải trả một khoản nhỏ phí tài liệu. Để có 
danh sách đầy đủ các khoản phí hiện tại, vui lòng truy 
cập tafeinternational.wa.edu.au/fees. 

 Bảo hiểm Sức khỏe Du Học sinh
Tất cả sinh viên quốc tế đang học tập tại Úc đều phải 
đóng Bảo hiểm Sức khỏe Du Học sinh (OSHC) trong 
toàn bộ thời gian du học theo thị thực sinh viên. 
Để biết thêm thông tin về OSHC, vui lòng truy cập 
tafeinternational.wa.edu.au/healthcover. 

  Chỗ ở
Có sẵn các lựa chọn về chỗ ở cho sinh viên. Bao gồm: 
ở trọ với gia đình chủ nhà (homestay) cho phép bạn 
sống với một gia đình người Úc; làng ký túc xá; hoặc 
thuê nhà ở riêng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập tafeinternational.wa.edu.au/accommodation. 

 Nộp đơn ngay
Vui lòng truy cập vào tafeinternational.wa.edu.au  
để xem danh mục khóa học và nộp đơn ngay hôm nay!

TAFE International Western Australia (TIWA) là tổ chức đăng ký đào tạo (RTO) và là nhà cung cấp thuộc Danh mục Liên bang các 
Trường học và Khóa học cho Sinh viên Nước ngoài (CRICOS), cung cấp chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế đăng ký các khóa 
học TAFE ở Tây Úc. Các trường cao đẳng TAFE Tây Úc thay mặt TIWA cung cấp các khóa học được công nhận trên toàn quốc này. TIWA 
chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và đánh giá của các trường cao đẳng TAFE cũng như về việc cấp chứng chỉ cho sinh viên. 
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