Giáo dục & Đào tạo Quốc tế
TÂY ÚC

ĐÀO TẠO TAFE CỦA CHÍNH PHỦ

GIÁO DỤC KỸ THUẬT & CAO ĐẲNG CỦA CHÍNH PHỦ TẠI TÂY ÚC
Perth, Tây Úc
Tây Úc là một tiểu bang có nhiều nét đẹp tương phản từ các bờ biển đến khu rừng, từ các bãi biển không đông đúc
người đến các con phố sống động của thành phố.

•
•
•
•

Với dân số hơn 2 triệu người đang tăng một cách chanh chóng, Perth là một trong những thành phố sôi nổi và phồn
hồ
vinh nhất của Úc.
Perth là một thành phố hiện đại, sạch sẽ và đa văn hóa với người dân thuộc nhiều quốc tịch và tôn giáo khác
hác
nhau cùng chung sống một cách hài hòa.
Tây Úc cùng chung mối giờ với nhiều miền Á Châu và có các chuyến bay thẳng đến một số thành phố thủ đô ở
Á Châu, Phi Châu, tiểu lục địa và các Quốc gia vùng Vịnh.
Tây Úc còn có nhiều cơ hội hơn cho những ai muốn đi làm lấy kinh nghiệm và làm bán thời gian.

TAFE Tây Úc
Học sinh muốn có một khởi đầu sự nghiệp tốt đến và học tại TAFE Tây Úc, một mạng lưới các trường cao đẳng do
chính phủ sở hữu và quản lý. Chúng tôi cung cấp những khóa học tập trung vào công ăn việc làm cũng như các
hướng đi lên đại học.
Các khóa học TAFE dậy cho sinh viên những kỹ năng đặc biệt. Các khóa học của chúng tôi luôn luôn được cập nhật
và hiện đại theo với kỹ thuật lúc nào cũng thay đổi. Sinh viên không những được giáo dục tốt mà lại còn được đào
tạo những kỹ năng làm việc quan trọng. Học tại TAFE chuẩn bị sinh viên cho công ăn việc làm trong thế giới thực
tế ở đó họ áp dụng các kỹ năng. Sinh viên tốt nghiệp các khóa học của chúng tôi có thể nhanh chóng tìm được việc
làm hoặc tiếp tục học lên đại học ở đó họ có thể có được vị thế cao.

Những lợi ích của việc học tập tại TAFE WA

•
•
•
•
•

TAFE WA là những cơ sở giáo dục của chính phủ chất lượng cao, nhiều uy tín.
Có các khóa học từ ngắn đến dài hạn.
Sinh viên quốc tế học tập và hòa nhập với sinh viên Úc và tạo được nhiều tình bạn kéo dài cả đời.
Có 22 trường cao đẳng TAFE với các cơ sở hiện đại. Có văn phòng Sinh viên Quốc tế tại mỗi trường cao đẳng để
giúp sinh viên về chỗ ở thuê, ở trong gia đình (homestay), gia hạn thị thực và các trợ giúp cho đời sống hàng
ngày.
Sinh viên được khuyến khích để phát triển và đạt được đầy đủ tiềm năng của mình.

Các khóa học để lấy học vị
Chúng tôi có một phạm vi rộng rãi các lãnh vực học tập để lựa chọn trong số hơn 250 khóa học để lấy Chứng chỉ
Cao đẳng Cao cấp, Chứng chỉ Cao đẳng và Chứng chỉ trong các lãnh vực học tập sau đây:

•
•
•
•
•
•
•

Hàng không học
Mỹ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thiết kế
Kinh doanh & Quản trị
Cộng đồng & Dịch vụ Y tế
Vi tính & Kỹ thuật Tin học
Khoa Công trình

•
•
•
•
•
•
•

Khoa Chiêu đãi & Quản lý Khách sạn
Hải dương Học
Khoa học & Môi trường Học
Ngành Du lịch & Du hành
Ngành học Loài Vật
Ngành học Làm Vườn
Ngành làm thợ
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Các Bằng Associate

Những Yêu cầu cho Việc Nhập Học

Trường TAFE có các khóa học Bằng Associate về:

Các Khóa học để lấy Học vị

•
•
•

Associate về Hàng không

Khóa học để lấy Học vị

Học vị Tương đương của Úc

(Hàng không Học)

Chứng chỉ III/Chứng chỉ IV

Lớp 10 – 11 (có điều kiện)

Associate về Hàng không

Chứng chỉ Cao Đẳng & Chứng
chỉ Cao đẳng Cao cấp

Lớp 12

(Quản trị Hàng không)
Associate về Hàng không

Bằng Associate

Lớp 12

(Công trình Bảo trì)

•
•
•

Associate về Kinh doanh

Anh văn

Associate về Quản trị ngành Chiêu đãi

Trường TAFE Tây Úc sẽ chấp thuận điểm IELTS 5,5 (trình độ học – kỹ năng
toàn diện mà mỗi kỹ năng không dưới 5 điểm) hoặc điểm TOEFL là 530
hay Cambridge FCE cho các khóa học Chứng Chỉ, Cao Đẳng và Cao Đẳng
Cao Cấp. Đối với các khóa Bằng Associate cần có điểm IELTS 6 mà mỗi kỹ
năng không dưới 5,5.

Associate về Kỹ thuật Mạn Lưới

Các học sinh sẽ được vị trí 2 năm trước để vào khóa Cử Nhân Kinh Doanh ở
Đại Học Murdoch.

Học sinh còn có thể thi Trắc nghiệm Sắp Ngôn Ngữ Anh Văn ETI để biết
cần học thêm bao nhiêu Anh văn trước khi xin vào một khóa học TAFE.
Hãy viếng thăm trang mạng ETI để có thêm thông tin.

Các khóa học tiếng Anh
Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học Anh ngữ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anh văn Tổng quát

Các Ngày Nhận Sinh viên

Anh văn Học thuật

•

Anh văn cho Kinh doanh Quốc tế
Khóa học Dự bị IELTS

•

Khóa học Dự bị Sẵn sàng IELTS
Trắc nghiệm Anh văn Sơ Khởi Cambridge (PET)

Các khóa học lấy học vị – mỗi năm có hai lần nhận sinh viên – tháng
2 & tháng 7
Các khóa học Anh văn – mỗi năm có năm lần chính để nhận sinh
viên – tháng 1, 2, 4, 7 & tháng 10. Cũng có lần nhận linh động nữa.

Khóa học Anh văn Chứng chỉ Một Cambridge (FCE)

Học phí

Chứng chỉ Cambridge Anh văn Cao cấp (CAE)

Xin tìm ở trang mạng của chúng tôi www.eti.wa.edu.au để biết chi tiết
về các khóa học và học phí hoặc liên lạc với một Đại lý Giáo dục & Đào
tạo Quốc tế (tên ở trên trang mạng).

Chứng chỉ I-IV Anh văn Nói và Viết
Chứng chỉ IV Anh văn cho các Mục đích Học thuật

Các Đường hướng lên Đại Học

Chỗ ở

Những khóa học TAFE thực tiễn và nhấn mạnh vào việc đào tạo và kỹ năng. Hầu
hết các khóa học TAFE nối liền lên các đại học và trong nhiều trường hợp sinh
viên đã hoàn tất các học trình TAFE được hưởng những miễn trừ. Để có thêm
thông tin hãy xem phần TAFE lên Đại học ở trang mạng của chúng tôi.

Các lựa chọn về chỗ ở gồm có:
Mô tả Dịch vụ

Ở trong Gia đình
Ở trong Gia đình
(Homestay) trên 18 tuổi (Homestay) (dưới 18 tuổi)

Lệ phí Xếp chỗ

$200.00

$200.00

(Di chuyển từ Phi trường
– Perth Nội thành)

$90.00

$90.00

Chỗ ở 1 Tuần

$235.00

$245.00

Thức ăn trưa ngày đi học
– thêm mỗi tuần

$20.00

$20.00

Để có thêm thông tin vui lòng xem trang mạng của Homestay Network:
www.homestaynetwork.org

Nếu bạn muốn có một bằng cấp chuyên môn tuyệt hảo cung cấp cho bạn những kỹ năng cho sự nghiệp tương lai của
mình trong khi sống tại một thành phố mời đón và hào hứng – bạn không cần tìm đâu xa hơn là TAFE Tây Úc.

Có thêm thông tin tại
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