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Nộp đơn ngay bây giờ
Vui lòng gửi Đơn đăng ký đã điền đầy đủ 

thông tin, bảng điểm học tập, bản sao hộ chiếu 
và bằng chứng về khả năng tiếng Anh đến 

international@canterbury.qld.edu.au.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  
www.canterbury.qld.edu.au

Giới thiệu về chương trình
Học tập theo chương trình giảng dạy của 
Queensland và tham gia vào các hoạt động ngoại 
khóa sẵn có cùng với các học sinh Canterbury. 
Trải nghiệm lối sống của người dân Úc thông qua 
các bữa ăn, chuyến tham quan trong ngày và trò 
chuyện với các gia đình người bản xứ. 

Giới thiệu về  Canterbury 
Cao đẳng Canterbury nằm giữa Brisbane và Gold 
Coast ở Queensland xinh đẹp, gần trung tâm 
mua sắm, công viên giải trí, bãi biển, công viên 
quốc gia và phương tiện giao thông công cộng.

Du học ở 
Queensland 
xinh đẹp
Cao đẳng Canterbury cung cấp các chương trình  
học hòa nhập hoàn toàn cho từng học sinh từ  
Lớp 7-12 tìm kiếm trải nghiệm giáo dục lâu dài  
tại Úc trong một trường học độc lập đặc biệt.

Máy tính xách tay: Tất cả học sinh nên mang theo máy tính xách 
tay của riêng mình, (ví dụ: Máy tính xách tay Microsoft Surface Pro)  
để học ở trường và làm bài tập về nhà. Máy tính xách tay Apple 
Mac không phù hợp để sử dụng với mạng của trường. Trường 
không thể cung cấp máy tính xách tay cho du học sinh. 

Ngày học: Học sinh sẽ tham dự các lớp học theo thời khóa biểu 
hàng ngày và tham gia vào tất cả các hoạt động của trường như 
Tập hợp Học sinh Toàn trường, Nhóm lớp và các bài học, sau đó 
trải nghiệm cuộc sống gia đình với gia đình người bản xứ. 

Quy định trang phục: Học sinh sẽ phải mua và mặc đồng 
phục Cao đẳng đầy đủ.  Chúng tôi hy vọng du khách đến 
trường của chúng tôi luôn gọn gàng và ngăn nắp.

Xin lưu ý: Trải nghiệm này chỉ dành cho học sinh.  
Phụ huynh không được phép ở trọ với người bản 
xứ hoặc tham dự các lớp học ở Úc  với trẻ em.


