
 

 

QUAN TRỌNG: 
Thị thực du học sinh (tạm thời) được cấp với một số điều kiện đi kèm. Điều quan trọng là quý 
vị hiểu và tuân theo các điều kiện nầy. Vi phạm những điều kiện kèm theo thị thực có thể dẫn 
đến việc thị thực bị hủy bỏ và du học sinh có thể bị buộc phải rời khỏi Úc. 
 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8105 – Làm Việc 

• Tôi chỉ được phép làm việc ở Úc sau khi đã bắt đầu khóa học  
• Tôi chỉ được phép làm tối đa tối đa 40 giờ trong hai tuần lễ trong thời gian đang có 

khóa học 

 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8202 – Sự Tham Dự 

• Tôi phải duy trì việc đăng ký khóa học toàn thời gian  
• Tôi phải luôn ghi danh những khóa học đã được đăng ký  
• Tôi phải tham dự lớp học đạt yêu cầu. 

 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8202 – Thành Tích Học Tập 

• Tôi phải duy trì kết quả học tập thỏa đáng trong thời gian học  
• Tôi không được phép học lại lần thứ hai một khóa học đã học qua 

 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8202 – Thái Ðộ Cư Xử Trong Trường 

• Việc đình chỉ vì động thái không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia lớp học và 
tiến trình học tập của tôi. 

 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8303 – Thái Ðộ Cư Xử Ngoài Trường Học 

• Tôi không được tham gia những sinh hoạt gây xáo động hoặc bạo động đe dọa gây hại 
cho cộng đồng dân chúng Úc, hoặc một nhóm người trong cộng đồng.  

• Tôi luôn luôn phải thể hiện thái độ có thể chấp nhận được 

 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8501 – Bảo Hiểm Y Tế 

• Tôi phải duy trì việc bảo hiểm y tế tương xứng trong thời gian ở Úc 

 
Điều Kiện Chiếu Khán Số 8516 – Đáp ứng các yêu cầu của Chiếu Khán Du Học Sinh 

• Tôi phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu để được chiếu khán du học sinh, bao gồm việc có 
đủ khả năng tài chánh cho việc học hành và ăn ở tại Úc. 

 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8532 – Sắp Xếp Nơi Cư Ngụ 

• Nếu tôi chưa đến 18 tuổi, tôi phải cư ngụ: 
o tại chỗ ở được chấp thuận  
o với cha/mẹ  
o với một người thân nhân hội đủ điều kiện  



 

 

• Tôi không được thay đổi chỗ ở nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của IES 

 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8533 – Thay Ðổi Trường 

• Tôi chỉ được phép đổi trường (các trường công lập tiểu bang Nam Úc) sau khi đã hoàn 
tất 6 tháng trong khóa học chính 

 
Ðiều Kiện Thị Thực Số 8533 – Thay Ðồi Ðịa Chỉ 

• Tôi phải thông báo cho IES biết nơi cư ngụ của tôi và bất kỳ thay đổi địa chỉ nào trong 
vòng 7 ngày nếu chổ ở của tôi chưa được IES sắp xếp. 

 
Tô đã đọc và hiểu những điều kiện có liên quan đến thị thực du học sinh của tôi. Tôi hiểu rằng 
thị thực của tôi có thể bị hủy bỏ nếu tôi không tuân thủ những điều kiện trên. 

 

Tôi cũng đồng ý cho phép Các Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế (International Education Services) 
được tiếp cận những thông tin về thị thực du học sinh của tôi thông qua hệ thống Xác Minh 
Quyền Lợi Trực Tuyến của Department of Home Affairs (DHA, Dịch Vụ Chiếu Khán và Di Trú) 
Visa Entitlement Verification Online (VEVO, Dịch Vụ Xác Minh Điều Kiện Cấp Chiếu Khán Trực 
Tuyến. 
 

Ký tên: …………………………………………………… Ngày: ……../……../……….  
 
Tên (viết bằng tiếng Anh theo từng hộ chiếu): ………………………………………………………… 
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