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Hòa nhập
Khả năng tiếng Anh
An toàn cho bạn
4. Hội nhập vào trường học          16
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1. 
Chuẩn Bị 
Khởi Hành Chi tiết chuyến bay

Bạn cần đến thành phố Adelaide vài ngày trước khi bắt đầu đi học. Nếu bạn đi bằng thị 
thực du học sinh, ngày đến không được trước ngày bắt đầu phúc lợi ghi trên Thư Xác Nhận 
Nhập Học (COE). Ghi danh và hướng dẩn sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của trường và điều 
quan trọng là phải có mặt. Thông báo cho chúng tôi biết ít nhất là hai tuần trước khi bạn 
tới.

Sắp xếp bảo hiểm
Nếu bạn đi bằng visa du học (500 – School Sector), Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh 
là bắt buộc. Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh được Bộ Giáo Dục sắp xếp với Bupa 
Australia. Để thêm thông tin xin đến trang nhà bupa.com.au/students hoặc liên lạc với 
Bupa Australia OSHC số 1800 888 942.

Bạn sẽ cần sắp xếp riêng bảo hiểm du lịch cho hành lý và huỹ chuyến bay. Nếu bạn đi bằng 
visa du lịch, bạn nên sắp xếp bảo hiểm đầy đủ cho sức khoẻ, hành lý, và huỹ chuyến bay.

Tiền tiêu xài
Hãy suy nghĩ bạn cần bao nhiêu tiền để tiêu xài. Chúng tôi nghĩ hàng tháng khoãng 400-
700 đô Úc để đủ chi xài cho cá nhân. Nên liệt kê các khoản chi để tính số tiền cần.

Chi Phí Cá Nhân
   Điện thoại: 30-100 Đô Úc mỗi tháng

  Đi lại: AUD $25-$60 mỗi tháng

   Quần áo và đồ xài: $150-$250 mỗi tháng

  Giải trí: AUD$150-$250 mỗi tháng
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Cách nhận tiền
Nên nghĩ cách nào để bạn nhận được tiền khi ở Úc. Bạn có thể sắp xếp để nhận tiền từ 
tài khoản ngân hàng ở nước nhà bằng một thẻ ATM thích hợp. Hoặc là, gia đình người 
bản xứ của bạn có thể giúp để bạn mở một tài khoản ở Úc.

Đồng phục học sinh
Yêu cầu về đồng phục khác nhau ở mỗi trường. Vào trang nhà trường bạn sắp học để 
biết chi tiết về đồng phục học sinh và giờ mở cửa của tiệm bán đồng phục. Bạn có thể 
xài đồ của đồng phục trường bạn đang học nếu nó giống nhau (thí dụ như giày đen có 
cột giây, áo trắng). Giá một bộ đồng phục là AUD$250-$500.

Các chi phí học vấn phụ thêm
Có thể có thêm chi phí học vấn phụ thêm, thí dụ như bàn tính, máy tính bảng, và đồng 
phục. Một số trường có thể cho mượn, trong khi trường khác yêu cầu học sinh phải tự 
mua. Xin vào trang nhà của trường để có thêm thông tin.

Nếu bạn muốn có Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Nam Úc (Lớp 11 và 12) thì sẽ có thêm 
phí ghi danh, kiểm tra, và cấp bằng. Xin vào trang nhà www.sace.sa.edu.au để thêm 
thông tin

Xếp hành lý
Nên kiểm tra về giới hạn hành lý cho chuyến bay tới Úc của bạn.
Thành phố Adelaide có bốn mùa

Bạn có thể cần nhiều loại quần áo. Quần áo bình thường gọn gàng thường thích hợp 
cho hầu hết các trường hợp. Xin nhớ mang theo quần áo thích hợp cho mùa lúc bạn 
đến.

Những đồ không nên mang theo
Nước Úc có luật lệ về Hải Quan và cách ly nghiêm khắc vì vậy chúng tôi khuyên bạn 
không nên mang theo bất cứ thức ăn, cây cỏ, và sản phẩm động vật nào vào Úc. Bạn 
sẽ tìm thấy hầu hết các đồ ăn bạn ưa thích ở các siêu thị, Central Market, và Phố Tàu. 
Đừng mang theo nhiều tiền mặt. Để biết thêm tin tức về thức ăn, tiền mặt, thuốc 
thang, và hàng miễn thuế cho phép, xin vào trang nhà www.customs.gov.au.

HÈ  12 →2  nóng và khô   25°C-35°C

THU 3 → 5 mát và khô  20°C-25°C

ĐÔNG  6 → 8 lạnh và ẩm ướt  10°C-15°C

XUÂN  9 → 11  cómưa  20°C-25°C

MÙA THÁNG KHÍ HẬU NHIỆT ĐỘ

Xin nhớ mang theo
  Vài vật mà bạn thích - hình ảnh của 

người thân và bạn bè, chỉ dẩn cách nấu 
món ăn ưa thích, và những vật đặc biệt 
để giúp bạn hội nhập vào môi trường 
mới;

 Thuốc men, toa bác sỹ, và hồ sơ sức 
khỏe có liên quan (như giấy chích 
ngừa). Phải để thuốc trong bao bì 
nguyên thủy có kèm theo thơ của bác sỹ 
(bằng tiếng Anh);

 Tiền chi xài cho đến khi bạn mở tài 
khoản. Bạn có thể đổi tiền dễ dàng ở phi 
trường hoặc ngân hàng;

 Từ điển ngôn ngữ và ứng dụng di động
 Cục ghim điện cho các đồ xài.                

Xin đừng quên mang theo giấy tờ
 Vé máy bay;
 Hộ chiếu còn giá trị và Thơ Cho Nhập 

Cảnh (Visa Grant Letter);
 COE (chỉ cần cho người có thị thực du 

học sinh);
 Chi tiết về gia đình người bản xứ;
 bảo hiểm du lịch (bắt buộc cho visa du 

học)
 Bản sao vé máy bay, hộ chiếu, Thơ Cho 

Nhập Cảnh, COE, và bảo hiểm du lịch 
(nên để các bản sao khác chổ với bản 
chính).
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Số điện thoại khẩn cấp
Ghi số điện thoại khẩn cấp 24/24 của chúng tôi vào danh bạ điện thoại của bạn: 

+61 401 123 205.

Khởi hành đến Úc
Ghi đầy đủ tên và địa chỉ trên hành lý của bạn. Để những đồ phải khai báo ở chổ dễ lấy ra 
trong hành lý. Nếu chuyến bay bạn bị trễ, hoặc bị trễ chuyến trung chuyển, điều quan trọng 
là bạn gọi báo đến số khẩn cấp 24/24 của chúng tôi +61 401 123 205.
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2. 
Tới nơi và tuần 
lễ đầu tiên của 
bạn ở Úc

Tới thành phố Adelaide
Trên máy bay, bạn sẽ được đưa Tờ Khai Hải Quan để điền vô trước khi xuống nước Úc. Rất 
dễ để điền cho xong, tuy nhiên, bạn có thể nhờ tiếp viên hàng không nếu cần giúp đỡ. Tại 
điểm nhập cảnh đầu tiên ở Úc (như Adelaide, Melbourne, Sydney), bạn lấy hành lý và cầm 
tờ khai đi qua Hải Quan. Nếu bạn có đồ cần khai báo trên Tờ Khai Hải Quan, bạn sẽ được 
yêu cầu cho xem. Nếu bạn không chắc rằng đồ nào cần khai báo, nên hỏi nhân viên Hải 
Quan.

Nếu bạn trung chuyển qua máy bay nội địa để đến Adelaide, đi tới Khu Khởi Hành 
(Departures) sau khi xong thủ tục Hải Quan và kiểm tra giờ lên tàu và cửa khởi hành.

Khi đến Adelaide, đi tới Khu Đến. Nếu chúng tôi có sắp xếp cư trú với người bản xứ cho 
bạn, chúng tôi sẽ đón bạn ở Khu Đến. Hãy tìm nhân viên mặc áo vét đỏ của Trường Công 
Lập Chánh Phủ Bang Nam Úc đang cầm bảng có tên họ của bạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu bạn 
với gia đình cho cư trú với người bản xứ và báo cho phụ huynh và công ty tư vấn để họ biết 
bạn đã tới an toàn. 

Khi đến, bạn và gia đình người bản xứ sẽ nhận được tin tức về ngày đầu tiên đến trường 
gồm ngày, giờ, và tên của giám đốc phụ trách Chương Trình Du Học Sinh (ISP) và nơi để 
gặp người nầy.

Tuần lễ đầu tiên ở nhà người bản xứ
Gia đình người bản xứ sẽ chào đón bạn như một người nhà. Đây sẽ là tổ ấm của bạn khi 
xa nhà. Bạn sẽ được dẩn đi xem nhà và giới thiệu với mọi thành viên trong gia đình. Sau 
chuyến đi, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và khát nước, vì vậy nhớ nghỉ ngơi và uống nước 
nhiều.

Điện thoại về nhà
Cha mẹ đang nóng lòng trông tin bạn. Xin nhớ là khi gọi nước ngoài, bạn phải quay thêm số 
tổng đài quốc tế: 0011 + mã quốc gia + mã vùng + số điện thoại. Nếu cần trợ giúp, bạn cứ 
hỏi gia đình người bản xứ.
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Đi học và về nhà
Gia đình người bản xứ sẽ tính cho bạn cách tốt nhất để đi lại. Nếu bạn đi xe công cộng, họ 
sẽ giúp bạn mua thẻ Adelaide Metrocard và đóng tiền để đi 28 ngày (nếu cần). Khi đi xe 
công cộng, bạn nên luôn mang theo thẻ học sinh vì có thể bị xét.

Mua đồng phục
Bạn có thể mua đồng phục trước ngày khai giảng hoặc trong ngày ghi danh. Vào trang nhà 
của trường để xem chi tiết về địa điểm và giờ giấc của cửa hàng đồng phục.

Ghi danh ở trường và chọn các môn học
Bạn sẽ chọn môn học khi ghi danh. Giám đốc ISP sẽ giúp bạn chọn môn học phù hợp với sở 
thích, khả năng, và triển vọng nghề nghiệp. Bạn có thể thay đổi môn học được nhưng tùy 
thuộc vào lớp bạn đang học, chổ trống, và hợp với thời khóa biểu của bạn không.

Tiếng Anh Tăng Cường
Nếu bạn là học sinh cấp ba, có thể bạn đã học Chương Trình Tiếng Anh Tăng Cường Cho 
Trung Học (ISEC) rồi. Nếu chưa, khi Giám Đốc ISP gặp bạn và thấy rằng nếu bạn học ISEC 
sẽ có lợi thì sẽ đề nghị bạn học. Học ISEC sẽ không tốn thêm tiền.

Chương Trình Hướng Dẩn
Bạn sẽ tham gia Chương Trình Hướng Dẩn bắt đầu vào tuần đầu tiên ở trường. Chương 
trình nầy sẽ giúp bạn hiểu các điều kiện của thị thực du học sinh, Bảo Hiểm Y Tế Cho Du 
Học Sinh (OSHC), vấn đề an toàn và tin tức quan trọng khác. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về những 
người mà bạn có thể nhờ giúp đỡ và hỗ trợ.

 
 
Sắp xếp công việc
Nhờ gia đình người bản xứ giúp bạn để:

• Mở tại khoản ngân hàng và xin một thẻ ATM (nếu cần);

• Mua SIM card cho điện thoại di động của bạn;

• Cài phần mềm hoặc mua thẻ điện thoại để gọi đường dài;

• Sử dụng Internet ở nhà.

Tài khoản ngân hàng
Cha mẹ bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản ở nước ngoài hoặc ở Úc của bạn. Giữ thẻ 
ngân hàng ATM ở nơi an toàn. Quản lý tiền bạc cẩn thận.

Thanh toán tiền nhà
Nếu bạn ghi tên trong Chương Trình Trung Học Phổ Thông, bạn cần đóng tiền nhà lần 
đầu khi mới đến và sau đó cứ mỗi hai tuần lại đóng tiếp. Nếu bạn ghi tên trong Chương 
Trình Du Học Trung Học hoặc Chương Trình Du Học Tại Vùng Quê, thì bạn không cần 
phải đóng tiền nhà vì đã được tính trong học phí rồi.

Tuần lễ đầu tiên ở trường
Cha mẹ người bản xứ sẽ cùng đi với bạn đến trường trong ngày đầu tiên. Cầm theo hộ 
chiếu và Thơ Cho Nhập Cảnh. Bạn sẽ gặp Giám Đốc ISP, là người mà bạn sẽ liên hệ chính 
trong trường và sẽ hướng dẩn bạn về kinh nghiệm ở trường. Bạn cũng sẽ gặp bạn học, 
những người sẽ chỉ bạn về quy định của trường và giúp bạn hội nhập vào đời sống học 
đường.

Sắp xếp công việc
Giám đốc ISP của bạn sẽ giúp bạn để:

• Tham quan trường;

• Ghi danh và chọn môn học;

• Làm thẻ học sinh;

• Mua sách giáo khoa và văn phòng phẩm;

•Đồng phục đi học và đồng phục thể thao.
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Hòa nhập
Người Úc là những người rất cởi mở và thân thiện với nguồn gốc văn hóa đa dạng. Họ 
thích sinh hoạt gia đình, đi dã ngoại, và gặp gỡ bạn bè ở quán cà phê, ăn thịt nướng 
sau nhà, hoặc nơi bãi biển. Khí hậu và thức ăn tươi sống ở Nam Úc cho phép chúng tôi 
thưởng thức nhiều sự kiện văn hóa và ẩm thực. Chúng tôi cũng thích chơi và xem thể 
thao, đặc biệt là bóng đá của Úc, cricket, tennis, và gôn.

Trẻ con ở Úc được khuyến khích để tìm hiểu sở thích riêng và năng động trong sở thích 
và thể thao. Chúng được động viên để tham gia các cuộc trò chuyện và hoạt động của gia 
đình, nói ra cảm nghĩ của mình, và giúp đỡ những công việc lặt vặt trong nhà.

Tập tục và quy cũ trong gia đình
Một vài phương diện về đời sống gia đình Úc có thể khác với trải nghiệm của bạn, bao 
gồm tập tục và quy cũ trong gia đình, hoạt động xã hội, và thức ăn. Gia đình người bản xứ 
sẽ giải thích một số tập tục và quy cũ của họ để giúp bạn điều chỉnh và hòa nhập. Là một 
thành viên của gia đình, bạn được mong đợi sẽ giúp đỡ một số việc nhỏ trong nhà như là 
dọn dẹp căn phòng của bạn.

Truyền thông là quan trọng
Gia đình người bản xứ sẽ muốn tìm hiểu về bạn, gia đình bạn, và bạn muốn làm gì. Nên 
nhân cơ hội nầy mà nói chuyện và tham gia các hoạt động gia đình để tạo mối liên hệ tốt 
và học thêm tiếng Anh. Điều quan trọng là bạn nên cho gia đình người bạn xứ biết cảm 
nghĩ của mình (thí dụ như không khỏe, nhớ nhà, cô đơn, buồn bã); bạn đi đâu (thí dụ như 
đi học về trễ, đi chơi); và những khía cạnh của gia đình người bản xứ làm bạn không vui.

3. 
Ổn định cư trú với 
người bản xứ
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Mẹo giúp bạn hòa nhập vào gia đình 
người bản xứ

   Tham gia cuộc trò chuyện và các hoạt động;

   Tìm hiểu và thử món ăn Úc;

   Tôn trọng tập tục và quy cũ của họ;

   Xin phụ giúp chuyện nhà;

   Luôn cẩn trọng với tài sản của họ;

   Xin phép khi đi chơi hoặc mời bạn đến nhà;

   Chi trả cho những chi phí cá nhân;

   Luôn nhờ sự giúp đỡ khi cần.

Khả năng tiếng Anh
Một trong những mục tiêu của bạn đi học nước ngoài có thể là trao giồi thêm tiếng Anh. Đừng lo 
gì về trình độ tiếng Anh của bạn khi mới đến vì bạn sẽ có nhiều cơ hội để thực tập tiếng Anh với 
mọi người khi nói chuyện. Đừng lo nói sai. Không bao lâu tiếng Anh của bạn sẽ khá hơn.

An toàn cho bạn
Điều quan trọng là luôn luôn nghĩ đến sự an toàn bản thân:

• Luôn luôn xin phép gia đình người bản xứ khi đi chơi;

• Cho họ biết bạn đi đâu và chừng nào về;

• Chắc rằng gia đình người bản xứ có thể liên lạc được với bạn và bạn liên lạc được với họ;

• Không đi chơi ban đêm một mình và luôn luôn mang điện thoại di động theo người;

• Đừng bỏ đồ đạc trên phương tiện giao thông công cộng mà không dòm ngó;

• Đừng cho ai mượn tiền hoặc hỏi mượn tiền người khác.

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gọi số điện thoại khẩn cấp của chúng tôi số 

+61 401 123 205.

Nên nhớ!
Hút thuốc, uống rượu, sử dụng ma túy, hoặc tham gia vào hành vi trái luật (thí dụ như cờ bạc, 
xâm mình) là không được phép của Trường Chính Phủ Bang Nam Úc.
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Hội nhập
Các Trường Chính Phủ Bang Nam Úc đều đầy đủ và thường nằm trong khu đất rộng và 
hấp dẫn với nhiều cơ sở thể thao, gần phương tiện di chuyển công cộng, và cửa hàng. 
Giờ học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 3:30 chiều. Học hành xảy ra cả trong 
và ngoài lớp học, và học sinh được khuyến khích tích cực tham gia vào việc thảo luận và 
mọi hoạt động. Các chuyến đi du khảo là một phần quan trọng của chương trình học.

Quy cũ trong lớp và quy định nhà trường 
Vài lãnh vực của đời sống học đường ở Úc có thể khác với những điều bạn đã quen, kể cả 
quy cũ trong lớp, quy định nhà trường, giờ học, và mặc đồng phục. Giáo viên và bạn học 
sẽ giúp bạn hiểu những quy cũ và quy định.

Tham gia trong lớp và các hoạt động khác
Là một du học sinh, kinh nghiệm và tầm nhìn của bạn sẽ khác với học sinh Úc. Lớp của 
bạn sẽ thích tìm hiểu về bạn, về trường bạn ở quê nhà, và tại sao bạn tới Úc để học. Nên 
lợi dụng cơ hội nầy để nói chuyện với họ và chia xẻ cái nhìn của bạn. Là một thành viên 
năng động của lớp học sẽ giúp bạn kỹ năng học tốt, kết bạn, và trao giồi tiếng Anh.

Một trong những cách tốt nhất để hội nhập và kết bạn là nhập nhóm ăn trưa hoặc chơi 
thể thao ở trường. Mỗi trường đều có những hoạt động khác nhau như ban nhạc, nhảy 
múa, kịch nghệ, cờ vua, thảo luận, và người máy. Các trường cũng có nhiều môn thể thao 
mùa hè và mùa đông. Nên hỏi Giám Đốc ISP coi trường bạn có gì.

Đóng học phí
Nếu bạn ghi tên Chương Trình Trung Học Phổ Thông bạn sẽ nhận được hóa đơn học phí 
vào tháng Năm và tháng Mười. Tiền phải trả bằng đô Úc trước ngày ghi trên hóa đơn.

4. 
Hội nhập vào 
trường học
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Mẹo giúp bạn hội nhập vào trường 
mới

   Đặt câu hỏi và tham gia thảo luận trong lớp;

  Chia xẻ ý kiến và cái nhìn về các vấn đề;

   Tham gia nhóm hoạt động trong lớp;

   Nhập nhóm ăn trưa hoặc chơi thể thao sau giờ học ở trường;

   Luôn nhờ giúp khi bạn cần.

Học hành tiến bộ
Triễn vọng của việc suy nghĩ và nói chuyện bằng tiếng Anh liên tục có thể 
đáng ngại và mệt mỏi. Giáo viên hiểu điều nầy và khuyến khích học sinh dùng 
cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh trong học tập. Bạn có thể thấy dễ hiểu một ý 
tưởng bằng tiếng mẹ đẻ hơn trước khi làm bài bằng tiếng Anh. Nhiều học sinh 
thấy rằng sử dụng hai ngôn ngữ giúp học tốt hơn và tiếng Anh được lưu loát 
hơn. 

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm trong việc học, xin bàn với Giám Đốc ISP. Trường 
học giúp đỡ thêm cho học sinh bằng nhiều cách, thí dụ như nhóm làm bài tập 
sau giờ học và dạy thêm ngoài giờ.

Một nơi bạn có thể đạt được 
những điều phi thường.
Hẹn Gặp Ở Bang Nam Úc.
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