DẪN
ĐẦU

TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ
CÀNG CHUẨN BỊ TỐT, CÀNG VỮNG VÀNG

DẪN
ĐẦU
Tôi xin được gửi lời chào đến các gia đình ở nước ngoài
đang cân nhắc cho con mình theo học một nền giáo
dục quốc tế tại ngôi trường xuất sắc của chúng tôi.
Tôi mong được hỗ trợ quý vị và khích lệ con em quý vị
trong suốt hành trình này. Cùng với nhau, chúng ta sẽ
chuẩn bị cho các em để có một sự nghiệp quốc tế vượt
trội và một tương lai tươi sáng đầy hoài bão.
Canterbury College có thành tích giáo dục ấn tượng.
Mỗi tuần, chúng tôi đều có những sinh viên xuất sắc dẫn
dắt cộng đồng, giành chiến thắng trong các cuộc thi học
thuật, thành công trong các cuộc thi thể thao, biểu diễn
trong các chương trình nghệ thuật và đại diện cho trường
của chúng tôi để tham gia các giải đấu ở nước ngoài.
Những học sinh mà chúng tôi đào tạo hiện là thế hệ toàn
cầu thực sự đầu tiên của thế giới. Đó là lý do Canterbury
College muốn đi đầu trong việc chuẩn bị cho các em
học sinh có trí tuệ, có trí sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận
sự nghiệp quốc tế và một tương lai đổi mới công nghệ
không giới hạn trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ ,
Kỹ thuật và Toán học (STEM).

Mã số nhà cung cấp Cricos: 01609C

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và có trình độ cao
của chúng tôi luôn hết mình hỗ trợ và khuyến khích học
sinh. Rất nhiều em sẽ theo học các trường đại học hàng
đầu trên khắp thế giới.
Phương pháp tiếp cận hòa nhập và hợp tác của chúng
tôi đối với việc giáo dục học sinh từ lớp Mẫu giáo đến
Lớp 12 trong một ngôi trường đồng giáo dục mang đến
cơ hội tiếp cận các chương trình chuyên biệt và
chiến lược giáo dục cho các em học sinh
quốc tế, cùng sự chăm sóc và hỗ trợ đặc
biệt dành cho những học sinh ở cùng
các gia đình bản xứ.
Tôi hy vọng chúng tôi có cơ hội chào
đón con em quý vị đến với cộng đồng
tuyệt vời của chúng tôi.
Donna Anderson
Hiệu trưởng

DẪN ĐẦU

TRONG CÁC CHƯƠNG
TRÌNH HỌC THUẬT
Trường tiểu học

Trường trung học cơ sở

Trường tiểu học cung cấp một chương trình
giảng dạy toàn diện, tạo ra kết quả xuất sắc.
Mỗi học sinh đều tham gia vào hành trình
học tập được cá nhân hóa, trong đó, sự tiến
bộ của học sinh được giám sát chặt chẽ. Các
chương trình học tập khắt khe được kết hợp
với các chương trình sức khỏe hiệu quả và
một chương trình ngoại khóa đa dạng.

Trường trung học cơ sở đặt nền tảng cho học
sinh để phát triển các kỹ năng mà sẽ giúp các
em học tập tốt tại Trường trung học. Trong suốt
những năm này, học sinh được khuyến khích
trở thành những người học độc lập và khám
phá tài năng đặc biệt và sở thích của mình.

Khóa học dự bị tiếng Anh trung
học / Khóa học tiếng Anh tăng
cường (HSP)

Trường trung học phổ thông cung cấp cho tất
cả học sinh con đường phát triển thông qua
một chương trình hướng dẫn nghề nghiệp
toàn diện trong một chương trình giảng dạy
rộng lớn và học tập khắt khe truyền thống.
Học sinh được hỗ trợ thông qua việc lựa chọn
các sự lựa chọn nghề nghiệp đa dạng và các
con đường đa dạng khác.

Một khóa học tiếng Anh toàn diện cung cấp
các kỹ năng ngôn ngữ khái niệm quan trọng
cho môn tiếng Anh, Toán, Khoa học và Giáo
dục thể chất. HSP hỗ trợ học sinh bằng cách
cung cấp giai đoạn chuyển tiếp suôn sẻ vào
các chương trình học tại Canterbury College.

Trường trung học phổ thông
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DẪN ĐẦU

VỀ CƠ SỞ VẬT
CHẤT VÀ TÀI
NGUYÊN

Canterbury College tọa lạc trên khuôn viên 30,2 ha đất
rừng tự nhiên, với những bãi cỏ và khu vườn kiểng tại
Waterford ở Logan City, giữa Brisbane và Gold Coast. Môi
trường tuyệt đẹp này và các cơ sở hiện đại cung cấp cho
học sinh một môi trường tốt nhất có thể để hỗ trợ các
chương trình học tập và hoạt động ngoại khóa của các em.
• Hội trường với 220 chỗ ngồi phân theo tầng được trang
bị hệ thống âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp
• Văn phòng hành chính
• Khuôn viên nông nghiệp
• Phòng triển lãm nghệ thuật
• Đường đua chạy 400m và khu phức hợp thể thao
• Trung tâm sự kiện Canterbury
• Nhà nguyện
• Sân chơi cricket
• Phòng kịch nghệ và khiêu vũ
• Trung tâm kỹ thuật số
• Trung tâm tiếng Anh
• Nhà hàng và khu vực dịch vụ
• Phòng tập thể dục
• Sân bóng lưới, bóng rổ và bóng chuyền trong nhà
• Trung tâm khám phá Trường tiểu học
• Trung tâm NEXT và Nghiên cứu các trường trung học
cơ sở và trung học phổ thông
• Cơ sở vật chất trong lớp học hiện đại và chuyên dụng
• Phòng âm nhạc được trang bị phần mềm sáng tác và
máy tính bàn phím
• Nhà hát ngoài trời
• Phòng thu âm
• Khu vực khoa học
• Sáu sân thể thao
• Phòng học nhạc
• Sân tennis và sân bóng rổ
• Hội thảo dựa trên thương mại
• Wi-Fi phủ khắp nơi

Mã số nhà cung cấp Cricos: 01609C

DẪN ĐẦU

TRONG VIỆC PHÁT
TRIỂN NHỮNG
CÁ NHÂN HAM
HỌC HỎI, CÓ
TÍNH TÒ MÒ
VÀ KHÁT KHAO
THÀNH CÔNG
• Các học sinh đã sẵn sàng theo đuổi nghề
nghiệp với các Chương trình học tập được
điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân
• Việc cung cấp chương trình giảng
dạy một cách cẩn thận để đảm bảo
chương trình giảng dạy và tình trạng sức
khỏe được gắn kết với nhau trong mỗi
chặng đường học tập của học sinh
• Các mối quan hệ hợp tác học tập với các
nhà cung cấp giáo dục trong ngành và đại
học đảm bảo học sinh có thể có kinh nghiệm
làm việc, tiếp xúc với các mô-đun đại học và
gặp gỡ các chuyên gia trong ngành
• Các cuộc thi học thuật như Khoa học và
Kỹ thuật Challenge, F1 Trong trường học,
Cuộc thi thiết kế không gian Úc, Thách thức
chuẩn độ Úc, Cup Độc giả, v.v, giúp học
sinh trải nghiệm môi trường cạnh tranh
• Nhận thức về xã hội và cảm xúc trong một
Tư duy phát triển kỹ năng để quản lý các
phản ứng thích hợp khi đối mặt với những
thách thức, sự phê bình hoặc thay đổi
• Tận dụng các tác động giáo dục tích cực
của các chương trình ngoại khóa.
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DẪN ĐẦU

TRONG CÔNG
NGHỆ SÁNG TẠO

Trang bị kiến thức và kỹ năng cho
học sinh để thành công trong một
tương lai đổi mới công nghệ không
giới hạn trong lĩnh vực Khoa học,
Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM),
học tập thông qua một loạt các khóa
học đa dạng, các chương trình ngoại
khóa, các chương trình mở rộng và
các chuyến tham quan thú vị.
• Các trải nghiệm học tập được thiết kế để
kết hợp các kỹ năng của thế kỷ 21 bao
gồm Sáng tạo, Cộng tác, Truyền thông và
Tư duy phê phán
• Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề dựa
trên giả thuyết, kỹ năng kỹ thuật số và
chủ nghĩa kinh doanh là những nội dung
rất quan trọng trong sự nghiệp tương lai
của học sinh
• Cung cấp môi trường mang tính tương
lai một cách có chiến lược để thúc đẩy tư
duy và hành động
• Lớp học kỹ thuật số thông qua một hệ
thống quản lý học tập cung cấp quyền
truy cập 24/7 vào các tài nguyên học
tập của lớp; bao gồm ghi chú lớp học,
câu hỏi trực tuyến, video, nội dung mô
phỏng, bảng thảo luận
• Các liên kết đến cộng đồng và trường đại
học đảm bảo học sinh Canterbury luôn
được ghi nhận về các kỹ năng, thái độ, tài
năng và sự trưởng thành của họ.

Mã số nhà cung cấp Cricos: 01609C

TRONG DỊCH VỤ
AN TOÀN VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH
DẪN ĐẦU

Canterbury College cam kết xây dựng một cộng đồng tích cực, vun đắp
tình yêu học tập mà tại đó học sinh có thể khao khát thành công.
Một mạng lưới hỗ trợ gồm các nhân viên của
nhà trường để đảm bảo rằng học sinh hòa
nhập vào môi trường mới của họ bằng cách
cung cấp:
• Một chương trình chuyển đổi từ nhà đến
nhà của người bản xứ bao gồm các thông
tin định hướng trước rời quê hương và khi
đến nơi.
• Khuyến khích mối quan hệ đối tác với phụ
huynh để hỗ trợ và khuyến khích học sinh
quốc tế.
• Nhân viên chăm sóc có trình độ luôn theo
dõi sự tiến bộ và tình hình sức khỏe của
học sinh quốc tế.

• Có thông dịch viên là giáo viên để giao
tiếp với phụ huynh và học sinh.
• Các giáo viên chuyên môn có hỗ trợ ngôn
ngữ Tiếng Anh cung cấp sự hỗ trợ liên tục
trong các chương trình Đọc viết ứng dụng.
• Các gia đình người bản xứ thân thiện
cung cấp bữa ăn gia đình, các chuyến
đi trong ngày và cuộc trò chuyện trong
không khí gia đình thoải mái và mang
tính hỗ trợ.
• Nhân viên của trường luôn sẵn sàng hỗ
trợ 24/7 trong trường hợp khẩn cấp.
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DẪN ĐẦU

TRONG THỂ THAO
Canterbury College cung cấp cơ hội quanh năm cho học sinh ở tất cả các
cấp độ kỹ năng và sở thích để tham gia một loạt các môn thể thao.
Thông qua các Chương trình Thể thao, học sinh có thể tham gia các cuộc thi liên trường
và đại diện cho Canterbury College tham gia các cuộc thi đấu thể thao của The Associated
Schools (TAS) (Hệ thống các trường liên kết) mà hiện bao gồm nhiều trường trên toàn bộ khu
vực Brisbane và các cuộc thi đấu địa phương khác.
Các lựa chọn thể thao cho học sinh Canterbury:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mã số nhà cung cấp Cricos: 01609C

Điền kinh (nam và nữ)
Bóng rổ (nam và nữ)
Cricket (nam)
Chạy việt dã (nam và nữ)
Khúc côn cầu (nam)
Bóng lưới (nữ)
Liên minh bóng bầu dục (nam)
Bóng đá (nam)
Bóng đá chạm (nữ)
Bơi lội (nam và nữ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quần vợt (nam và nữ)
Bóng rổ (nam và nữ)
Chèo thuyền (nam và nữ)
AFL (nam và nữ)
Cổ vũ (nam và nữ)
Cưỡi ngựa (nam và nữ)
Futsal (nam và nữ)
Thể hình (nam và nữ)
Bóng bầu dục 7 người (nam và nữ)

DẪN ĐẦU

TRONG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Chương trình Nghệ sĩ xuất sắc của Học viện Nghệ thuật cung cấp hướng dẫn cá nhân và trải
nghiệm mở rộng cho những học sinh có tài năng đặc biệt muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh
vực Khiêu vũ, Âm nhạc, Nhà hát, Nhạc kịch và Nghệ thuật Thị giác.
Học viện Nghệ thuật kết hợp các chương trình học thuật,
phòng biểu diễn và các chương trình ngoại khóa, và cung
cấp các cơ hội mở rộng thông qua Chương trình Nghiên
cứu Tăng cường của Đại học Queensland, Chương trình
Nhạc viện GUEST và Nhà hát của Đại học Griffith.
Phòng biểu diễn Học viện nghệ thuật cung cấp các chương
trình Khiêu vũ, Kịch và Âm nhạc. Học sinh học tập theo
trình độ của mình và phát triển từ trình độ mới bắt đầu đến
trình độ Bằng tốt nghiệp.

Chương trình ngoại khóa của Học viện Nghệ thuật cung
cấp các hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của Nghệ thuật
với các cơ hội biểu diễn suốt cả năm và một chương trình
Nghệ sĩ mở rộng trong lĩnh vực Khiêu vũ, Kịch và Âm nhạc.
Việc sản xuất phim tại Canterbury College cho phép học
sinh làm việc cùng các chuyên gia trong ngành trong việc
sản xuất một bộ phim để công chiếu ra công chúng và
tham gia các cuộc thi.

Âm nhạc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ban nhạc gió (Wind Band)
Ban nhạc giao hưởng
Ban nhạc jazz biểu diễn
Ban nhạc jazz
Đàn dây
Đàn dây sơ cấp
Dàn nhạc giao hưởng
Nhạc giao hưởng
Điệp khúc
Hợp xướng Clarinet
Kèn
Saxophone
Guitar
Kèn đồng
Bộ gõ
Chuỗi tứ tấu
Chương trình Trường học Rock

Khiêu vũ
• Phong cách khiêu vũ kiểu Nghệ sĩ
Canterbury (Lớp 7 - 12) thể loại nhạc
Jazz, Nhạc đương đại, Nhạc kịch và
Nhà hát
• Đội Hip Hop (Lớp 7 - 12)
• Nhóm khiêu vũ trung học (Lớp 7 - 10)
• Vũ đoàn tiểu học (Lớp 4 - 6)
• Nhóm nhảy tiểu học (Lớp 4 - 6)

Kịch
•
•
•
•

Nhà hát Canterbury (Lớp 10 - 12)
Kịch ngẫu hứng (Lớp 7 - 12)
Đội kịch trung học cơ sở (Lớp 7 - 9)
Đội kịch tiểu học (Lớp 3 - 6)

Nghệ thuật thị giác
• Phòng nghệ thuật Canterbury College

Mã số nhà cung cấp Cricos: 01609C
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SINH VIÊN QUỐC TẾ
YÊU CẦU SƠ BỘ
(a)	Tùy thuộc vào khả năng tiếng Anh của học sinh, học sinh có thể
được yêu cầu hoàn thành thành công khóa học ELICOS (Khóa
học Anh ngữ Chuyên sâu cho Học sinh nước ngoài).
(b)	Như một điều kiện ghi danh, học sinh ủy quyền cho Canterbury
College kiểm tra các quyền lợi thị thực bằng phương thức điện
tử qua VEVO (Văn phòng xác minh quyền lợi thị thực) trong thời
gian ghi danh trên trang web của Bộ Nội vụ.
(c)	Như một điều kiện ghi danh, từ Lớp 10 trở đi, học sinh đồng ý
cho phép Canterbury College mở một tài khoản học tập dưới
tên của học sinh với Cơ quan Đánh giá và Chương trình học
của Queensland (QCAA), và chỉ định cho học sinh một Mã học
tập duy nhất ( LUI) để chứng nhận mục đích học tập.
(d)	Như một điều kiện ghi danh, học sinh đồng ý tuân thủ tất cả các
chính sách của nhà trường trong thời gian ghi danh và tiết lộ bất
kỳ tình trạng y tế hoặc sức khỏe nào có thể ảnh hưởng đến việc
học tập hoặc phúc lợi học sinh. Các chính sách này có sẵn trên
trang web của Canterbury College và bao gồm:

(f)	Như một điều kiện ghi danh, học sinh/Phụ huynh/Người giám hộ
đồng ý rằng tất cả học sinh mà nhà cung cấp giữ Xác nhận chỗ
ở và phúc lợi (CAAW) phải duy trì các thỏa thuận đã được chấp
thuận trong toàn bộ thời gian ghi danh, bất kể tuổi của học sinh.
Tiêu chí ghi danh
Canterbury College sẽ xem xét đơn đăng ký của học sinh muốn nộp
đơn xin Thị thực Sinh viên, tuân thủ các yêu cầu và điều kiện tối
thiểu do Canterbury đưa ra, và các yêu cầu pháp lý của Tiểu bang
Queensland và Khối thịnh vượng chung Úc, bao gồm mọi yêu cầu để
thực hiện học thêm để học tiếng Anh để đáp ứng các tiêu chuẩn về
trình độ tiếng Anh cần thiết để nhập học vào các lớp học chính khóa.
Tất cả học sinh nộp đơn vào Canterbury College được đánh giá theo
các tiêu chí sau:
• Liệu còn chỉ tiêu tuyển vào cấp độ học vấn được nêu trong Đơn
đăng ký hay không
• Hành vi, chuyên cần và cam kết học tập của học sinh

• Chính sách chỗ ở và phúc lợi học sinh quốc tế

• Tuổi của học sinh

• Chính sách kháng cáo và khiếu nại cho học sinh quốc tế

• Trình độ thông thạo tiếng Anh của học sinh

• Chính sách giám sát học sinh quốc tế về tiến độ học tập và sự
chuyên cần

• Kết quả học tập trong năm trước năm ghi trong Đơn đăng ký.

• Quy tắc ứng xử / Hiến chương giá trị
• Chính sách đánh giá yêu cầu chuyển học viên quốc tế
• Chính sách hoãn, đình chỉ và hủy học sinh quốc tế
• Chính sách hoàn tiền cho học sinh quốc tế
• Chính sách yêu cầu nhập học cho học sinh quốc tế
(e)	Như một điều kiện ghi danh, học sinh/Phụ huynh/Người giám
hộ đồng ý tiết lộ bất kỳ thông tin cần thiết liên quan đến việc hỗ
trợ hoặc chăm sóc bổ sung mà học sinh có thể cần vì một tình
trạng y tế hiện có, bao gồm cả nhu cầu dùng thuốc theo toa;
khuyết tật, bao gồm cả rối loạn học tập, hoặc nhu cầu khác để
hỗ trợ đặc biệt. Không thực hiện việc này có thể dẫn đến việc
hủy đăng ký.

Mã số nhà cung cấp Cricos: 01609C

Chương trình dự bị trung học / Tiếng anh tăng cường (HSP)
Tùy thuộc vào khả năng tiếng Anh của học sinh, học sinh có thể được
yêu cầu hoàn thành HSP với kết quả đạt.
Canterbury College cung cấp các chương trình HSP cho học sinh
nhập học Lớp 7 đến Lớp 11. Chương trình của chúng tôi chuẩn bị học
sinh cho chương trình giảng dạy của Úc, bằng cách phát triển các
kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để học tại trường Trung học cơ sở hoặc
Trung học phổ thông (Lớp 7 - 12).
Học sinh có thể mong đợi mức độ hỗ trợ cá nhân và quan tâm cao
khi họ bắt đầu giai đoạn đầu tiên của chương trình giáo dục quốc tế
của mình. Khóa học HSP của chúng tôi cung cấp một nền tảng ngôn
ngữ toàn diện, cung cấp cho học sinh hơn 5 giờ học mỗi ngày với nội
dung giảng dạy cốt lõi có cấu trúc, bao gồm Tiếng Anh là ngôn ngữ
thứ hai, Toán học, Khoa học và Giáo dục thể chất.

Việc xét chuyển các em từ HSP lên các lớp học chính khóa sẽ dựa trên
kết quả kiểm tra về nghe, nói, đọc viết như được nêu ra dưới đây.

Các bước để đăng ký sinh viên quốc tế

Yêu cầu nhập học cho học sinh quốc tế

Bước 2 - Phỏng vấn

Là một phần của quy trình nộp đơn, học sinh quốc tế sẽ cần phải
cung cấp bằng chứng về những điều sau đây:

Bước 3 - Quyết định

• Học sinh đã theo học một trường nói tiếng Anh ở đất nước của
mình và đạt được kết quả tốt bằng tiếng Anh trong cả kỹ năng nói
và viết, HOẶC.
• Học sinh đã tham dự một khóa học dự bị tiếng Anh tại Úc và đạt
được kết quả tốt trong cả kỹ năng nói và viết Tiếng Anh.
Những học sinh mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất sẽ
cần phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ sau đây:

Cấp học
theo năm
(chính khóa)

IELTS

4–6

–

7
8

Thang điểm
NLLIA ISLPR TOEFL theo Canterbury
College
4

1+

–

4

1+

4

1+

9

4.5

10

Bước 4 - Mời ghi danh
Bước 5 - Chấp nhận lời mời và thanh toán học phí của học kỳ
Bước 6 - P
 hát hành giấy Xác nhận ghi danh (CoE) và Xác nhận chỗ
ở và phúc lợi phù hợp (CAAW)
Bước 7 - Đơn xin thị thực du học 500
Bước 8 - Cấp thị thực
Bước 9 - Chuẩn bị đến trường
Bước 10 - Định hướng

Khác

–

Thương lượng sau

31

4

Thương lượng sau

31

4+

Thương lượng sau

1+

32

5–

Thương lượng sau

5

2

35

5+

Thương lượng sau

11

5.5

2+

46

6

Thương lượng sau

12

6

3

60

6+/7

Thỏa thuận sau

Học sinh cần lưu ý rằng nếu trình độ thông thạo ngôn ngữ của họ
thấp hơn mức nêu trên, họ có thể được yêu cầu tham gia một khóa
học Dự bị trung học bằng tiếng Anh chuyên sâu trước khi bắt đầu các
chương trình học tập chính khóa.
Xin lưu ý rằng Canterbury College cũng sẽ tiến hành phỏng vấn tại
chỗ và kiểm tra tiếng Anh trước khi học sinh tương lai bắt đầu học
tập. Điều này giúp Canterbury College xác định trình độ tiếng Anh
của học sinh trong các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đây là yêu cầu
cần đáp ứng để Canterbury College có thể tin tưởng rằng học sinh có
thể nhanh chóng đạt được trình độ tiếng Anh thích hợp cho cấp học
ban đầu của các em.
Chính sách hoàn tiền
Thông tin về các chính sách của Nhà trường có thể được tìm thấy trên
Đơn đăng ký, trên Bản Thỏa thuận bằng văn bản được cung cấp khi
một lời mời ghi danh được thực hiện và trên trang web của Nhà trường.

Cricos Provider No : 01609C

Bước 1 - Gửi tài liệu

Thu thập thông tin - Chính sách bảo mật
Thông tin cá nhân về bạn được thu thập bởi Canterbury College,
và trong quá trình ghi danh, để đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi
theo Đạo luật ESOS 2000 và Bộ luật Quốc gia 2018; để đảm bảo học
sinh tuân thủ các điều kiện về thị thực và nghĩa vụ của họ theo luật
nhập cư Úc nói chung.
Thông tin này được ghi trong PRISMS và bao gồm tên, ngày sinh,
giới tính, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, quốc gia sinh, quốc tịch,
số hộ chiếu và chi tiết khóa học.
Thẩm quyền thu thập thông tin này được nêu trong Đạo luật Dịch vụ
giáo dục cho du học sinh năm 2000, các Quy định về Dịch vụ Giáo dục
cho du học sinh năm 2001 và Quy tắc thực hành quốc gia cho nhà cung
cấp giáo dục và đào tạo cho sinh viên nước ngoài 2018.
Thông tin được thu thập trong quá trình ghi danh có thể được cung
cấp, trong một số trường hợp, cho Chính phủ Úc và các cơ quan được
chỉ định và, nếu thích hợp, cho Dịch vụ bảo vệ học phí hoặc các cơ
quan tiểu bang và lãnh thổ, theo Đạo luật quyền riêng tư năm 1988.
Trong các trường hợp khác, thông tin được thu thập trong quá trình
đăng ký, có thể được tiết lộ mà không có sự đồng ý của bạn nếu được
pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.
Thông tin thêm về chính sách quyền riêng tư của Bộ Giáo dục và đào
tạo của Chính phủ Úc có thể lấy tại www.education.gov.au/privacy.
Vui lòng tham khảo Tập thông tin - Chính sách quyền riêng tư của
Canterbury College có trên trang web của chúng tôi.
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TRẢI
NGHIỆM ‘NƯỚC ÚC TƯƠI ĐẸP’
(Hai đến mười tuần)

Canterbury College cung cấp các chương trình học
toàn diện từ hai đến mười tuần cho các học sinh từ
10 đến 17 tuổi đang tìm kiếm một trải nghiệm giáo
dục Úc tại một trường độc lập đặc biệt.
Du học sinh sẽ:
• Học tập cùng với sinh viên Úc trong cộng đồng Canterbury
College an toàn và thân thiện
• Được sử dụng cơ sở vật chất Khoa học, Thể thao, Nghệ thuật biểu
diễn, Trung tâm kỹ thuật số và lớp học tuyệt vời của chúng tôi
• Thực hành tiếng Anh trong một bầu không khí thoải mái, hỗ trợ
• Sống trong một môi trường ở cùng người bản xứ an toàn, chu
đáo và hỗ trợ với một căn phòng sạch sẽ, thoải mái và ba bữa ăn
bổ dưỡng mỗi ngày
• Trải nghiệm phong cách sống thoải mái của người dân Úc thông qua
các bữa ăn gia đình, các chuyến đi trong ngày và cuộc trò chuyện
• Được đưa đón từ nhà của người bản xứ đến trường hàng ngày.
• Du học sinh sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ từ giáo viên và nhân
viên phụ trách du học sinh quốc tế.
• Du học sinh có thể muốn nộp đơn xin tín chỉ cho quá trình học
tập tại Úc, ở đất nước của họ. Học sinh phải gửi thông báo trước
cho Canterbury College.

Sân bay quốc tế Brisbane
Sân bay nội địa Brisbane
Trung tâm mua sắm Queen Street
Trung tâm mua
sắm Garden City
Sunnybank

Logan Hyperdome

Browns Plains
Grand Plaza
Trung tâm mua sắm Harbour Town

Yêu cầu
Tiếng Anh lưu loát: trình độ tiếng Anh trung cấp là cần thiết để trải
nghiệm có ý nghĩa và an toàn. Không có tiết học ESL nào được cung
cấp trong Chương trình này.
Máy tính xách tay: Tất cả học sinh nên mang theo một máy tính
xách tay để sử dụng trong lớp học và cho bài tập về nhà. Máy tính
xách tay Apple Mac không phù hợp để sử dụng với mạng của
trường. Cần có Windows 10 và thời lượng pin 10 giờ.
Quy tắc trang phục: Học sinh có thể mặc thường phục gọn gàng,
ví dụ: quần đen/váy và áo sơ mi trắng. Chúng tôi hy vọng khách truy
cập gọn gàng và ngăn nắp mọi lúc.
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Bờ biển Vàng
Trung tâm mua sắm Pacific Fair
Trung tâm thị trấn Robina
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