h Phủ Bang Nam Úc

Trường Công Lập Chín

ọc
Đơn Xin Nhập H

Thông Tin Về Đơn Xin Nhập Học
Ngày Các Học Kỳ
2015

2016

2017

2018

HỌC KỲ 1

27 Tháng 1 – 10 Tháng 4

1 Tháng 2 – 15 Tháng 4

30 Tháng 1 – 13 Tháng 4

29 Tháng 1 – 13 Tháng 4

HỌC KỲ 2

27 Tháng 4 – 3 Tháng 7

2 Tháng 5 – 8 Tháng 7

1 Tháng 5 – 7 Tháng 7

30 Tháng 4 – 6 Tháng 7

HỌC KỲ 3

20 Tháng 7 – 25 Tháng 9

25 Tháng 7 – 30 Tháng 9

24 Tháng 7 – 29 Tháng 9

23 Tháng 7 – 28 Tháng 9

HỌC KỲ 4

12 Tháng 10 – 11 Tháng 12

17 Tháng 10 – 16 Tháng 12

16 Tháng 10 – 15 Tháng 12

15 Tháng 10 – 14 Tháng 12

Tiến Trình Xin Nhập Học
1 Cần giúp đỡ?

2 Xin Học

Xin liên hệ với một trung tâm tư vấn du học hoặc văn phòng chúng
tôi. Vào trang Tìm công ty du học trong website của chúng tôi.
www.internationalstudents.sa.edu.au

3 Thư Mời Học

Gởi đơn cùng với giấy tờ yêu cầu được liệt kê dưới đây.

4 Giấy Chấp Nhận Thư Mời Học

Hồ sơ xin học của bạn sẽ được xem xét và nếu được chấp thuận,
một chỗ trong trường sẽ được xác định. Thư Mời Học sẽ được gởi
đến bạn hoặc trung tâm tư vấn.

5 Thư Xác Nhận Nhập Học
Sau khi trả tiền, Thư Xác Nhận Đơn Ghi Danh Xin Học, Confirmation
of Enrolment (COE, Thư Xác Nhận Nhập Học), và Confirmation of
Appropriate Accommodation and Welfare letter (CAAW, Thư Xác
Nhận Nơi Ở và Điều Kiện Sống Phù Hợp) (nếu cần) sẽ được gởi đến.
Học sinh có thị thực du lịch không cần COE hoặc CAAW.

7 Chuẩn bị

Gởi lại mẫu Giấy Chấp Nhận Thư Mời Học và sắp xếp trả chi phí
nêu rõ trong Thư Mời Học.

6 Thị Thực Úc
Nộp đơn xin thị thực và cho chúng tôi biết ngay khi được cấp
thị thực.

8 Tới Thành Phố Adelaide

Đặt vé máy bay tới Adelaide (thành phố Adelaide), South Australia
(Bang Nam Úc) và cho chúng tôi biết thông tin chuyến bay của
bạn ít nhất hai tuần trước khi tới nơi. Bạn sẽ nhận được Bộ Tài
Liệu Trước Khi Du Học để giúp bạn chuẩn bị cho chuyến đi.

Nếu chúng tôi bố trí nơi cư trú với người bản xứ cho bạn, chúng
tôi sẽ đón bạn tại Sân Bay Adelaide và giới thiệu bạn với gia đình
người bản xứ. Cha mẹ hoặc Trung tâm tư vấn du học sẽ được
thông báo là bạn tới nơi an toàn.

Giấy Tờ Yêu Cầu
QUAN TRỌNG: Xin gởi kèm với đơn xin học những giấy tờ sau
Một hình màu mới chụp cỡ ảnh hộ chiếu
Bản dịch học bạ trong hai năm qua
Bản dịch báo cáo của trường đang học

Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh (nếu có)
 
 Chứng chỉ tốt nghiệp Trung Học Hoa Ngữ (nếu có)

Đơn Xin Nhập Học
Gắn ảnh của
học sinh

Mẫu Đơn Xin Học
onalstudents.sa.edu.au
Để nộp đơn qua mạng, vào trang Nộp Đơn Ngay ở website www.internati
đến số +61 8 8226 3655
fax
Hoặc điền đơn nầy bằng TIẾNG ANH và gởi đến decdisp@sa.gov.au hoặc
Điều khoản và điều kiện ghi danh cùng với học phí có ở website
www.internationalstudents.sa.edu.au

1 Bạn biết đến South Australian Government Schools

(Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc) như thế nào?

Bạn bè/người thân
Trường học của tôi
Triển lãm/hội thảo
Quảng cáo của trung tâm tư vấn
Tìm trên Internet

Website của Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc
Blog của Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc
Mạng xã hội
Hình thức khác (xin nêu rõ)

2 Tại sao bạn chọn Bang Nam Úc? Đánh dấu nhiều chọn lựa nếu thích hợp
Uy tín của Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc
Được sắp xếp trong chương trình học của trường tôi tại
nước nhà
Học phí vừa phải

 Phí sinh hoạt thấp

Bạn bè/gia đình sống ở Bang Nam Úc
Lộ trình học lên cao

3 Trung Tâm Tư Vấn Giáo Dục (nếu có)
Tên Trung Tâm

Tên người tư vấn

Địa chỉ

Điện thoại (+  ) (   ) (           )

Email

4 Thông Tin về Học Sinh (giống như trên hộ chiếu)
Họ

Tên

Ngày sinh (ngày/tháng/năm)

Giới tính

Quốc gia nơi sinh ra

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Ngày hộ chiếu hết hạn (ngày/tháng/năm)

Nam

Nữ

www.internationalstudents.sa.edu.au |

1 OF 7

Đơn Xin Nhập Học

5 T
 hông Tin Về Gia Đình
Địa chỉ ở nước bạn

Điện thoại nhà ở (+  ) (   ) (           ) Email nhà ở

Thông Tin Phụ Huynh 1
Họ của cha

Tên của cha

Nghề nghiệp của cha
Điện thoại (+  ) (   ) (           )

Điện thoại di động (+  ) (   	    	    

)

Email

Thông Tin Phụ Huynh 2
Họ của mẹ

Tên của mẹ

Nghề nghiệp của mẹ
Điện thoại (+  ) (   ) (           )

Điện thoại di động (+  ) (   	    	    

)

Email

Địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp (không phải của cha mẹ)
Tên

Quan hệ với học sinh

Địa chỉ

Điện thoại (+  ) (   ) (           )

Email

Thông Tin Về Anh Chị Em
Bạn có anh chị em đang học hoặc đang xin vào Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc?
Có

Không		
Tên anh chị em:

Số thẻ học sinh của anh chị em (nếu đang học)

6 Học Vấn
Học tập tại nước của bạn
Bạn đang học lớp mấy?

Lớp bạn học mãn khóa vào tháng nào?

Tên trường học mới đây nhất của bạn
Ngôn ngữ giảng dạy là gì?

Bạn có bao giờ học tiếng Anh ở trường chưa?

Có

Không

Nếu có, bạn đã học được bao lâu?
Số năm:

Số tháng:
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6 H
 ọc Vấn (tiếp tục)
Xin cung cấp chi tiết kỳ thi IELTS hoặc kỳ kiểm tra tiếng Anh được công nhận khác (nếu có)
Tên kỳ thi		

Điểm

Bạn có đang học tại Úc không?

Có

Không (Nếu Không, đến phần 7)

Bạn đang học ở đâu? 	

SA

NSW

QLD

VIC

WA

Tên trường học tại Úc

Điện thoại (   ) (           )

Ngày bạn bắt đầu học?

Hiện bạn đang học lớp mấy tại Úc?

Loại thị thực của bạn là gì
Du học sinh (571)

TAS

ACT

NT

Khi nào thị thực hết hạn?
Du khách

Loại khác (xin nêu rõ)

7 Chọn Chương Trình Học
QUAN TRỌNG: Học sinh trung học

theo học khóa
Nếu bạn không đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu, bạn có thể bị yêu cầu
Học) trong chương
Trung
Cho
Cường
Tăng
Anh
Tiếng
Intensive Secondary English Course (ISEC,
trình học của bạn.
Không tính học phí thêm nếu bạn học ISEC.
Trung Học

Bạn đang xin học
chương trình nào?

Tiểu Học

Chương
Trình Trung Học Phổ Thông

(hơn 1 năm, tối đa 5 năm)

Chương
Trình Tiểu Học

(hơn 1 năm, tối đa 8 năm)

Chương
Trình Du Học Trung Học

(1- 4 học kỳ hoặc dưới 10 tuần)

Chương
Trình Du Học Tiểu Học

(1- 4 học kỳ hoặc dưới 10 tuần)

Chương
Trình Du Học Tại Vùng quê

(1- 4 học kỳ hoặc dưới 10 tuần)

Học kỳ 1

Khi nào bạn sẽ bắt
đầu học?
(tính luôn ISEC nếu có)

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 2

Khi nào bạn hoàn tất
chương trình?

Học kỳ 3

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 4

Năm:

Năm:

Thông tin thêm:
Trung Học

Bạn muốn vào
học lớp mấy?

Tiểu Học

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 11

Lớp 12

Lớp 10

Năm học đầu tiên
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7
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8 Trường Mong Muốn
QUAN TRỌNG: Chọn trường được căn cứ vào chổ trống của lớp, môn
và yêu cầu nhập học.
Chương trình theo sở thích đặc biệt có thể có yêu cầu riêng và phải thêm học

Kể tên các trường
mà bạn mong muốn
(nếu biết)

Bạn có muốn ghi tên
vào Chương Trình
Theo Sở Thích Đặc Biệt
không? Thí dụ: Âm
nhạc, Bóng Chuyền

Có môn học nào mà bạn
PHẢI học khi ở Úc để đáp
ứng yêu cầu tại đất nước
của bạn không?

học,

phí cho trường.

1.
2.
3.

Có

Không

Nếu có, xin nêu rõ

Có

Không

Nếu có, xin nêu rõ

9 Nơi ở
Học sinh có thể chọn để ở theo một trong những sắp xếp dưới đây. Xin chỉ rõ bạn cần chọn lựa nào:
Ở với người bản xứ do Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc sắp xếp (chọn lựa nầy chỉ dành cho học sinh 12 tuổi trở lên).
Xin điền phần 9.2 Thông Tin Về Sắp Xếp Ở Với Người Bản Xứ.
Ở với thân nhân* 25 tuổi trở lên và được Department of Immigration and Border Protection (DIBP, Bộ Di Trú và Biên Phòng)
chấp thuận. Xin điền phần 9.1 Thông Tin Về Nơi Ở Được Đề Nghị.
* DIBP định nghĩa ‘thân nhân’ là cha mẹ, cha mẹ kế, anh chị em, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, ông bà,
ông bà do cha mẹ kế mà có, cô dì, cô dì do cha mẹ kế mà có, chú bác hoặc chú bác do cha mẹ kế mà có.
Ở với người không phải thân nhân 25 tuổi trở lên được cha mẹ giới thiệu (sắp xếp nầy phải được Trường Công Lập Chính Phủ
Bang Nam Úc chấp thuận). Xin điền phần 9.1 Thông Tin Về Nơi Ở Được Đề Nghị.
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9 Nơi ở (tiếp tục)
9.1 Thông Tin Về Nơi Ở Được Đề Nghị
Tên

Liên hệ với học sinh

Ngày sinh (ngày/tháng/năm)

Nghề nghiệp

Cư trú/Tình trạng thị thực
Địa chỉ
Điện thoại (   ) (           )

Điện thoại di động (   ) (           )

Email
Xin tới phần 10: Thông Tin Y Tế

9.2 Thông Tin Về Sắp Xếp Ở Với Người Bản Xứ
Thông tin nầy sẽ được sử dụng để lựa chọn kỹ càng gia đình người bản xứ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Mọi nỗ lực thực hiện đều
cân nhắc tới mong muốn của bạn, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đạt được sự lựa chọn hoàn hảo.
Bạn có bao giờ sống ở nước ngoài lâu hơn ba tháng không?

Có

Không

Có

Không

Bạn thích sống với gia đình có con cái không?

Có

Không

Không chọn lựa

Bạn thích sống với gia đình có nuôi thú không?

Có

Không

Không chọn lựa

Bạn có kiêng cữ trong ăn uống không? (thí dụ dị ứng
thức ăn, thức ăn không có chất gluten, ăn chay)

Có

Không

Có

Không

Nếu có, xin cho biết chi tiết
Bạn có bao giờ sống với người bản xứ không?
Nếu có, quốc gia nào?

Nếu có, xin nêu rõ
Loại thức ăn nào mà bạn thích đặc biệt?
Loại thức ăn nào mà bạn đặc biệt không thích?
Bạn có sở thích, đam mê, hoặc môn thể thao nào mà bạn
muốn cho gia đình người bản xứ biết không?
Nếu có, xin nêu rõ
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10 Thông Tin Y Tế
trợ
QUAN TRỌNG: Thông tin y tế nầy để có sự chăm sóc cần thiết và hỗ
Úc.
Nam
Bang
Phủ
Chính
Lập
Công
nhu cầu của bạn khi học ở Trường
Xin cung cấp mọi thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe đang có hoặc
khám và chữa trị.

Bạn có tình trạng sức khỏe gì đang có hoặc đã được khám
không? (thí dụ như hen suyễn, tiểu đường, động kinh, tự kỷ)

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

đã được

Nếu có, xin nêu rõ
Tình trạng sức khỏe của bạn đang cần được điều trị không?
Nếu có, xin nêu rõ
Bạn có đang uống thuốc theo toa bác sỹ không?
Nếu có, xin nêu rõ
Bạn có bị dị ứng không?
(thí dụ như thuốc men, thực phẩm, thú vật)
Nếu có, xin nêu rõ
Bạn có bị giải phẫu hoặc nằm bệnh viện
trong vòng 12 tháng qua không?
Nếu có, xin nêu rõ
Có bao giờ bạn có vấn đề về tâm thần không?
(thí dụ như âu lo bồn chồn, trầm cảm, rối loạn ăn uống)
Nếu có, xin nêu rõ
Xin cho biết nếu bạn đang được hay cần được giúp đỡ thêm (thí dụ như tư vấn)

Bạn có thương tật hoặc khiếm khuyết gì không?
(thí dụ như thị lực, thính giác, phát âm, học tập)

Có

Không

Nếu có, xin nêu rõ
Xin cho biết nếu bạn đang được hay cần được giúp đỡ thêm (thí dụ như tư vấn)

Xin vui lòng đính kèm giấy tờ liên quan và/hoặc thông tin thêm.
Bạn có thể được yêu cầu điền thêm các mẫu thông tin y tế trước
khi đơn xin nhập học của bạn được đánh giá lần cuối.
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11 Tuyên Bố
•
•
•
•
•

Tôi tuyên bố rằng thông tin cung cấp trong đơn nầy là đầy đủ và chính xác.
Tôi hiểu rằng cung cấp thông tin gian dối hoặc giấu diếm có thể làm việc ghi danh của học sinh bị hũy bỏ.
Tôi hiểu rằng không cung cấp thông tin về y tế có thể làm làm việc ghi danh của học sinh bị hũy bỏ.
Tôi cho phép việc liên lạc để giải quyết đơn nầy với trung tâm tư vấn đã được ghi trong đơn.
Tôi hiểu rằng trách nhiệm của tôi là phải hiểu điều khoản và điều kiện về việc ghi danh đăng tải trong website của
Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc ở www.internationalstudents.sa.edu.au

Tên Cha Mẹ/Người Đại Diện:

Chứ Ký Cha Mẹ/Người Đại Diện:

Date:       /       /

Thông tin cá nhân cung cấp qua đơn nầy được sử dụng bởi Department for Education and Child Development (Bộ Giáo Dục và Phát
Triển Trẻ Thơ) chỉ liên quan đến đơn xin của học sinh nầy để học trong chương trình của Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc.

Department for Education and Child Development T/A South Australian Government Schools CRICOS Provider Number: 00018A.
©2014, Department for Education and Child Development, South Australia. Disclaimer: The information contained in this publication is correct at the time of
printing but may be subject to change without notice. The Department for Education and Child Development assumes no responsibility for the accuracy of the
information provided by third parties.
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