
Bao gồm
Ở trọ + 3 bữa ăn / ăn nhẹ 
hàng ngày

Xe đưa đi học / đón 
về hàng ngày

Đưa đón đến sân bay

Hòa nhập với học sinh 
Cao đẳng Canterbury 
trong các lớp học tại 
Úc của chúng tôi

Định hướng trường học + 
Tham quan khuôn viên trường

Tiệc trà Chào mừng 
Buổi sáng

Tiệc BBQ chia tay với những 
người bạn mới và chủ nhà 
trọ bản xứ

Một học sinh 
Canterbury ‘kết bạn’ 
với du học sinh

Không bao 
gồm
Vé máy bay từ nước 
nhà đến Sân bay Quốc 
tế Brisbane

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm du lịch

Tiền chi tiêu cá 
nhân của học sinh

Du lịch, cắm trại và du 
ngoạn

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 con.

canterbury.qld.edu.au

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.

CRICOS 01609C

Biểu phí 2021
13,668 AUD  

mỗi kỳ 
(dựa trên các kỳ hạn 9 hoặc 10 tuần)  
+ 920$ Trái phiếu bảo đảm và $ 575  

Phí giữ nhà trọ*
*(cả hai khoản có thể hoàn lại tùy theo điều kiện). 

Học sinh sẽ phải đếnsớm 3 ngày trước  
khi học kỳ bắt đầu và rời đi trong vòng  

3 ngày kể từ ngày kết thúc học kỳ .

Trải nghiệm 
Canterbury
Chương trình học kỳ tại 
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.



Tiếng Anh lưu loát
Học sinh phải có trình độ tiếng Anh trung 
cấp để bảo đảm an toàn và trải nghiệm 
có ý nghĩa trong các lớp học của chúng 
tôi.  Không có bài học tiếng Anh trong 
chương trình này. 

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 có thể mặc đồng phục của riêng mình, 
hoặc trang phục thông thường gọn gàng và ngăn 
nắp tức là. quần / váy đen và áo sơ mi trắng. Chúng 
tôi hy vọng du khách đến trường của chúng tôi luôn 
gọn gàng và ngăn nắp.

Cao đẳng Canterbury
CRICOS Số: 01609C
ABN 46 010 575 747

Liên hệ chúng tôi
E international@canterbury.qld.edu.au
W canterbury.qld.edu.au

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.

Giới thiệu về chúng tôi


