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≥ NCVER kết quả khảo sát sinh viên 2017
~ truy cập trang web của Bộ Nội Vụ để biết thêm chi tiết.
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TẠI SAO NÊN CHỌN TAFE SA?
TAFE SA mang đến cho bạn quyền lựa chọn và sự linh hoạt. Bạn có thể chọn
cho mình hơn 100 khóa học và lộ trình khác nhau trong phạm vi đào tạo của
chúng tôi và các trường đại học. Đó là lộ trình thực tiễn cho sự nghiệp mà
bạn muốn.

KỸ NĂNG THỰC TIỄN
CHO SỰ NGHIỆP
Tại TAFE SA, bạn sẽ được phát triển
các kỹ năng mà các nhà tuyển dụng
muốn. Chúng tôi có mối quan hệ
rất tốt với các công ty và các ngành
công nghiệp, đảm bảo cho các khóa
học của chúng tôi có liên quan thực
tiễn với công việc và được cập nhật
thường xuyên.
Các giảng viên của chúng tôi đều có
kinh nghiệm, và họ đã và đang hoạt
động trong lĩnh vực chuyên môn của
mình. Phương pháp giảng dạy của
chúng tôi là kết hợp lý thuyết với thực
hành, học tập thực tế bằng cách
sử dụng các cơ sở tiêu chuẩn công
nghiệp và công nghệ, do đó, khi bạn
hoàn thành khóa học, bạn đã sẵn sàng
để làm việc.
Nhiều khóa học của chúng tôi bao
gồm các chương trình thực tập
chuyên môn. Những chương trình này
cung cấp cho bạn trải nghiệm thực tế
tại nơi làm việc, cho phép bạn kiểm
tra kỹ năng của mình và tạo dựng các
quan hệ có giá trị trong ngành.

CON ĐƯỜNG HƯỚNG
TỚI ĐẠI HỌC

CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ
THẾ NÀO?

Các chương trình liên kết của chúng
tôi với Đại học Flinders, Đại học
Adelaide và Đại học South Australia
cung cấp cho bạn một cách khác để
đạt được bằng cử nhân.

TAFE SA có các thỏa thuận chuyển
đổi tín chỉ chính thức với các trường
Đại học tại Nam Úc, nơi cung cấp cho
bạn trạng thái hoặc tín chỉ tự động
như một phần của khóa học hoặc
chương trình. Điều này có nghĩa là
bạn có thể hoàn thành trình độ đại học
nhanh hơn và ít tốn kém hơn.

Hoàn thành thành công cao đẳng
TAFE SA, bằng cao đẳng cao cấp
hoặc bằng liên thông đại học đảm
bảo* cho bạn đầu vào một chương
trình đại học liên kết tại một trong
những trường đại học tốt nhất của
thành phố Adelaide. Ngoài ra, thời gian
học đại học sẽ bớt lại và do đó chi phí
cho bằng cử nhân của bạn cũng giảm.
Bằng cách đăng ký Chương trình Liên
kết Đại học, sinh viên nhận được lời
đề nghị chung từ cả TAFE SA và Đại
học Flinders, Đại học Adelaide hoặc
Đại học South Australia và có thể nộp
đơn cho Bộ Nội vụ xin cấp thị thực
duy nhất trong suốt thời gian của toàn
bộ chương trình học.

Bằng cao đẳng từ TAFE SA thường
cung cấp tín chỉ tối đa cho một năm
đại học. Thời gian cho Bằng cao đẳng
nâng cao thường là một năm rưỡi, và
bằng liên thông đại học lên đến hai
năm. Không mất thêm phí để đăng ký
công nhận thông qua chuyển đổi tín
chỉ.#
* Chỉ được đảm bảo khi sinh viên đáp
ứng các yêu cầu tối thiểu để chuyển
sang trường đại học áp dụng.
# Bạn có thể trả lệ phí đăng ký bởi nhà
cung cấp giáo dục mà bạn đã chọn.

Tại TAFE SA, các giảng viên của chúng
tôi là những người dễ gần và sẵn sàng
hỗ trợ. Số lượng sinh viên mỗi lớp
không nhiều, chủ yếu là từ 15 đến 20
sinh viên. Điều này có nghĩa bạn sẽ
nhận được sự hỗ trợ và chú ý nhiều
hơn, đồng nghĩa đạt được nhiều kinh
nghiệm hơn.
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MỘT VÍ DỤ ĐỂ MINH CHỨNG CHO VIỆC TIẾT KIỆM CHI PHÍ
Jackson muốn hoàn thành Cử nhân Kỹ thuật tại
trường đại học. Điều này sẽ khiến anh ta phải trả
khoảng 34,400 đô la Úc cho mỗi năm học trong
chương trình bốn năm hoặc khoảng 137,600 đô la
Úc cho toàn bộ chương trình.
Jackson đã chọn học Bằng cao đẳng Associate
Degree ngành Điện tử (092137K/ CRS1400352) tại
TAFE SA với chi phí khoảng 17.500 đô la Úc cho
một năm học hoặc khoảng 35.000 đô la Úc cho
khóa học kéo dài hai năm.

Khi Jackson hoàn thành khóa học tại TAFE SA, anh
ta sẽ đạt được tín chỉ hai năm để hoàn thành bằng
Cử nhân của mình tại trường đại học, chỉ trong hai
năm.
Kết thúc bốn năm, Jackson sẽ có hai bằng cấp,
Bằng Associate Degree Kỹ thuật Điện tử và Bằng
Cử nhân Kỹ thuật tại một trong những trường đại
học tốt nhất của Adelaide

Dưới đây là chi phí mà Jackson sẽ phải trả cho 2 văn
bằng của mình so với việc nếu anh ta nhập học trực tiếp
vào đại học:
TAFE + Đại học

Đại học

Năm thứ 1 TAFE SA

$17,500*

Đại học năm thứ 1

$34,400*

Năm thứ 2 TAFE SA

$17,500

Đại học năm thứ 2

$34,400

Đại học năm thứ 3

$34,400

Đại học năm thứ 3

$34,400

Đại học năm thứ 4

$34,400

Đại học năm thứ 4

$34,400

Tổng cộng

$103,800 (AUD) Tổng cộng

Tiết kiệm được

$33,800 (AUD)

$137,600 (AUD)

*Thông tin chỉ mang tính ước lượng, hãy liên hệ TAFE SA và các trang web của trường đại học
để biết chi phí cho khóa học áp dụng

TIẾT KIỆM CHO VĂN BẰNG
Học tại TAFE SA là một lựa chọn
thông minh có thể giúp bạn tiết kiệm
tiền học

Ngoài ra, bằng cấp TAFE SA giúp bạn
chuyển đổi tín chỉ cho bằng cử nhân
của bạn, vì vậy bạn có thể hoàn thành
bằng cử nhân trong thời gian ít hơn
và tiết kiệm tiền hơn

LỢI THẾ CẠNH TRANH
Học tại TAFE SA mang lại cho bạn
những kinh nghiệm thực tiễn và
những kỹ năng mới, bất kể mục đích
nghề nghiệp của bạn là gì. Ngay cả
khi bạn đã có bằng đại học hoặc
nhiều năm kinh nghiệm làm việc, thì
việc học những kỹ năng thực tiễn và
có được các kiến thức về những tiến
bộ mới nhất trong lĩnh vực mà bạn
đang theo đuổi sẽ mang lại cho bạn
những lợi thế cạnh tranh lớn trong thị
trường việc làm. Các Bằng cấp của
TAFE SA được công nhận trên khắp
nước Úc và ở nhiều nước khác

VIỆC HỌC VÀ KINH
NGHIỆM CỦA BẠN LÀ RẤT
CÓ GIÁ TRỊ
Tại TAFE SA, chúng tôi biết rằng kiến
thức và kỹ năng được xây dựng bằng
nhiều cách. Kinh nghiệm làm việc
hoặc làm tình nguyện viên, nghiên
cứu và đào tạo trước đây, và khả
năng tự học đều rất quan trọng và có
giá trị. Nếu bạn có thể cung cấp bằng
chứng về các kỹ năng hoặc kiến thức
có liên quan, bạn có thể có được sự
công nhận cho một phần, hoặc thậm
chí là toàn bộ khóa học TAFE SA.
Điều này được gọi là Sự Công nhận
việc học trước (RPL). Bằng chứng
cho RPL có thể bao gồm các chứng
chỉ, tài liệu tham khảo từ người sử
dụng lao động, lời chứng thực từ
khách hàng, và các mẫu công việc
của bạn. Lệ phí nộp đơn.
Đối với các khóa học đại học, sinh
viên có thể chuyển đổi tín chỉ dựa trên
các khóa học trước.
Hàng năm, sinh viên từ khắp nơi chọn
học tại TAFE SA. Bạn cũng có thể trở
thành một trong số đó.

Đến bước tiếp theo….
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LÝ DO KHIẾN BẠN YÊU THÍCH ADELAIDE
Adelaide là một trong những thành phố đáng sống và đáng yêu nhất thế giới. Được bao quanh bởi
những ngọn đồi thoai thoải và những bãi cát dài bất tận, thành phố này thể hiện vẻ đẹp, là nơi mến
khách, an toàn cùng với mức sống có thể đáp ứng. Với dân cư từ hơn 125 quốc gia, Adelaide trở
thành một thành phố đa văn hóa và thân thiện.
Khí hậu nơi đây cũng rất dễ chịu, với mùa hè nóng và mùa đông ôn hòa khuyến khích các hoạt động
ngoài trời. Sau đây là một vài lý do tiêu biểu trong vô vàn lý do khiến bạn yêu thích Ade-laide.

MỨC SỐNG CÓ THỂ
ĐÁP ỨNG

Darwin

Chi phí sinh hoạt tại Adelaide rẻ hơn hầu
hết các thành phố khác của Úc. Chi phí
thuê, vận chuyển và thực phẩm thấp
đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống
sinh viên sẽ tốt hơn.

Alice Springs
SOUTH
AUSTRALIA

Có nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên
tại Adelaide để trang trải cho quá trình
học tập. Visa diện sinh viên cung cấp
cho bạn quyền làm việc tự do tại Úc.
Bạn có thể làm việc tối đa 40 giờ trong
hai tuần trong khi học tập. Nhiều sinh
viên quốc tế của chúng tôi tìm được việc
làm trong các ngành bán lẻ, khách sạn
và du lịch. Bạn có thể truy cập các trang
web như seek.com.au và indeed.com.au
để tìm kiếm việc làm.
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Thành phố Adelaide được quy hoạch
theo bố cục lưới vuông bao quanh bởi
công viên xanh, vì vậy việc tìm đường
là rất dễ dàng và dễ chịu. Địa hình bằng
phẳng giúp đi bộ và đi xe đạp dễ dàng,
và bạn có thể lái xe nếu có bằng lái xe
quốc tế. Hệ thống giao thông công cộng
gồm xe buýt, xe lửa và xe điện bao phủ
khắp thành phố và vùng ngoại ô - thậm
chí còn có tuyến xe buýt và xe điện miễn
phí quanh thành phố. Tất cả sinh viên
quốc tế có thể nhận ưu đãi giá vé rẻ hơn
bằng cách xuất trình thẻ sinh viên của
mình.

Melbourne

Roa

GIAO THÔNG THUẬN TIỆN

Sydney

Adelaide

AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN
Adelaide là một thành phố đa văn hóa.
Người dân từ hơn 125 quốc gia cùng
sinh sống ở đây, mang lại sự đa dạng và
sống động cho thành phố. Bạn có thể tự
do giao lưu văn hóa và đức tin của mình
tại nơi đây mà không bị phân biệt đối
xử, và bạn sẽ được gặp gỡ mọi người
từ khắp nơi trên thế giới. Tỷ lệ tội phạm
của chúng tôi cũng thấp nhất trong cả
nước.

Brisbane

0

250
m

Visitor Information Centre
Passenger Transport Info Centre
Linear Park Track
Restaurant & Shopping Precincts
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“

Tôi chọn học tại Adelaide vì nó yên tĩnh, yên bình
và chi phí sinh hoạt rất thấp. Tôi yêu thành phố tuyệt
vời này, môi trường đa văn hóa, những con người
đáng yêu và truyền thống của nó.
Jakia, Bangladesh

”

SOUTH AUSTRALIA FAST FACTS
Thành phố Thủ phủ: Adelaide
Dân số Tiểu bang: 1,7 triệu
Dân số Adelaide: 1,3 triệu
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tiền tệ: AUD$
Diện tích: 984.377 km2
Đường bờ biển: 3.700 km
Xuất khẩu chính: kim loại, lúa mì, rượu vang, thịt, giáo dục
và du lịch

5
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THÀNH PHỐ QUỐC
TẾ SÔI ĐỘNG
Adelaide được biết đến với cuộc
sống văn hoá phong phú, đặc biệt
là các lễ hội, nổi tiếng khắp thế giới.
WOMADelaide, Lễ hội Nghệ thuật
Adelaide, Lễ hội Fringe và Lễ hội
Cabaret chỉ là một số các sự kiện âm
nhạc và nghệ thuật quốc tế làm cho
thành phố trở nên vô cùng náo nhiệt.
Thể thao cũng rất phổ biến, với các
môn bóng chày và đi xe đạp, bóng
đá, đua xe, quần vợt và bóng đá kiểu
Úc để thưởng thức. Những bãi biển
nguyên sơ có thể đến quanh năm, và
bạn có thể dễ dàng đến những vườn
nho, công viên quốc gia và miền quê
đẹp như tranh vẽ xung quanh thành
phố.

THỜI TIẾT
Nam Úc có khí hậu ôn đới với
bốn mùa rõ rệt. Mùa đông ôn
hòa và mùa hè ấm áp và nóng,
Nam Úc chưa từng có sóng
thần hoặc lốc xoáy.

Mùa hè
Tháng 12 - Tháng 2
Chủ yếu là nóng và khô
25°C – 35°C

Mùa thu
Tháng 3 - Tháng 5
Chủ yếu khô
20°C – 25°C

Mùa đông
Tháng 6 – Tháng 8
Mát & Ẩm
10°C – 15°C

Mùa xuân
Tháng 9 – Tháng 11
Ít mưa
20°C – 25°C
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ẨM THỰC TUYỆT NGON!
Adelaide được bao quanh bởi đất
nông nghiệp, cung cấp nguồn sản
phẩm địa phương tươi sống. Chợ
trung tâm lâu đời có bán các loại trái
cây tươi và rau quả, cùng với thịt,
gia vị, bánh mì, pho mát và nhiều loại
thực phẩm khác nữa. Adelaide nổi
tiếng về rượu vang và bia với chất
lượng tuyệt hảo, và các nhà hàng của
có đủ các món ăn từ khắp nơi trên
thế giới. Sự kết hợp giữa các nền văn
hóa ở Adelaide có nghĩa là bạn có thể
tìm thấy một siêu thị bán thực phẩm
đến từ đất nước bạn.

MỘT NƠI HỌC TẬP

ADELAIDE - MỘT
NƠI TUYỆT VỜI ĐỂ
SỐNG VÀ HỌC TẬP
Adelaide được công nhận là một
trong những thành phố đáng sống
nhất. Nhóm tình báo kinh tế (The
Economist Intelligence Group) đã bình
chọn Adelaide nằm trong top 10 thế
giới theo báo cáo Global Liveability
2017.
Adelaide đã được công nhận là top
10 trong sáu năm liên tiếp và được
đánh giá cao về văn hóa, giáo dục,
môi trường, y tế và cơ sở hạ tầng.

Adelaide đã và đang nổi lên và đang
phát triển như là một thành phố giáo
dục. Ngoài TAFE SA, Adelaide cn có
sáu trường đại học hàng đầu thế giới:
Đại học Flinders, Đại học Adelaide,
Đại học South Australia, Đại học
Carnegie Mellon, Đại học Torrens Úc
và Đại học CQ Úc.

CHI PHÍ CUỘC SỐNG TRONG TUẦN*
HÀNG TUẦN
Hàng tạp hóa và ăn ngoài

$80 - $280

Gas, điện

$35 - $140

Điện thoại và Internet

$20 - $55

Phương tiện giao thông công cộng

$15 - $30

Ôtô (sau khi mua)

$150 - $260

Vui chơi giải trí

$50+

*Chi phí ước tính $AUD. Thông tin chi tiết tại
www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/living-costs

CÁC MỤC MUA THƯỜNG XUYÊN TẠI ADELAIDE $AUD
Bánh mì ổ

$6-$8

Sữa (1 lít)

$2

Nước khoáng (1 lít)

$1.50

Cà phê hòa tan (125 g)

$4

McDonalds Big Mac

$3.60

Báo chí

$1.25 - $2.00

Vé xem phim

$10

Vé xe buýt/tàu điện/Xe điện (đơn)

$0.87 - $1.62

NƠI BẠN SẼ HỌC TẬP
TAFE SA CÓ NHIỀU CƠ SỞ
TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
CŨNG NHƯ KHẮP NƯỚC ÚC .
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Các khuôn viên TAFE SA được trang bị nhiều cơ sở
vật chất đào tạo chuyên dụng, với trang bị thiết bị
và công nghệ tiêu chuẩn công nghiệp. Cơ sở đào
tạo bao gồm:
>> hội trường hội thảo
>> studios
>> dãy phòng máy tính
>> nhà hàng và bếp
>> rạp chiếu phim
>> phòng y tế

>> phòng khám nha khoa
>> tiệm làm tóc và làm đẹp
>> mô hình công nghiệp
>> phòng thí nghiệm
>> phẫu thuật thú y.

2
5

City of
Adelaide
St Vincent’s
Gulf

U

U U

2 1

5

km

7

Glenelg
Beach

10

km

6
U

Adelaide Airport

U Flinders University

TAFE SA Location

U University of South Australia

English Language Centre

U The University of Adelaide

30

>> thư viện với máy tính và phòng học
>> nhà ăn và khu vực chế biến thức ăn
>> khu vực sinh hoạt chung của sinh viên

km

20

km

Cơ sở cũng cung cấp các tiện nghi cho sinh viên
bao gồm:

KHUÔN VIÊN

VỊ TRÍ

VÍ DỤ VỀ KHÓA HỌC

(So với trung tâm
thành phố)

1 Thành phố Adelaide

Trung tâm thành
phố

Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh và Marketing, Công
nghệ Thông tin, Tóc và Làm đẹp

2 Trường Cao đẳng Mỹ
thuật Adelaide

Trung tâm thành
phố

Mỹ thuật và Thiết kế thời trang, phương tiện
truyền thông

3 Gilles Plains

12km

Điều dưỡng thú y và khoa học ứng dụng, sức
khỏe và cộng đồng

4 Cảng Adelaide*

15km

Sức khỏe và cộng đồng, Điều dưỡng

5 Regency

7.5km

Khách sạn, Ẩm thực và Rượu, Dịch vụ Cộng
đồng, Khai thác Mỏ, Kỹ thuật và Giao thông, Du
lịch và Sự kiện, Dịch vụ Trẻ em

6 Tonsley

10km

Xây dựng và Thiết kế, Kỹ thuật

7 Urrbrae*

7km

Môi trường và trồng trọt, thiết kế cảnh quan

*Địa điểm khóa học 2019-2020 cần được xác nhận thêm.
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YÊU CẦU ĐẦU VÀO TAFE SA
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU NHẬP HỌC ĐẶC BIỆT

Bảng dưới đây mô tả đầu vào tối thiểu cho du học sinh tại

Một số khóa học bao gồm bằng cao đẳng về kỹ thuật, nha
khoa, giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ, và điều dưỡng cũng
như bằng cử nhân có các yêu cầu nhập học đặc biệt có
thể bao gồm:

TAFE SA.
Nộp đơn vào

Yêu cầu

Khoá học chứng chỉ II
hoặc III

Hoàn thành Chương trình lớp
10 Úc hoặc trình độ tương
đương ở nước ngoài

Khoá học chứng chỉ IV

Hoàn thành Chương trình lớp
11 Úc hoặc trình độ tương
đương ở nước ngoài

Khoá học cấp Bằng Cao
đẳng, Cao đẳng Nâng
cao, Bằng liên thông đại
học và Bằng cử nhân

Hoàn thành Chương trình lớp
12 Úc hoặc trình độ

Hầu hết các chương trình dự bị đại học do các tổ chức giáo
dục và trường đại học Úc cũng cấp được chấp nhận tương
đương với Chương trình lớp 12 tại Úc. Một số trường hợp
ngoại lệ được áp dụng.

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
Điểm IELTS đầu vào tối thiểu (hoặc tương đương) cho hầu
hết các khóa học tại TAFE SA là IELTS học thuật 5.5, trong
đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.0. Một số sinh viên không có
điểm IELTS đạt(hoặc tương đương) có thể tham gia Đánh
giá Năng lực Ngoại ngữ Quốc tế (ISLPR) tại Trung tâm Ngôn
ngữ Anh (ELC) của chúng tôi để đạt được điểm đầu vào
khóa học TAFE SA.

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ TIẾNG ANH
TAFE SA
Trung tâm Anh ngữ TAFE SA (ELC) nằm ở trung tâm thành
phố Adelaide và cung cấp các chương trình tiếng Anh
chuyên sâu, học phí phải chăng phù hợp với mọi nhu cầu
của sinh viên. Các chương trình của Trung tâm có thể cung
cấp đầu vào các khóa học tại TAFE SA, cũng như nhiều
khóa học đại học và sau đại học tại Đại học Adelaide, Đại
học Flinder và Đại học South Austrlia. Hoặc đơn giản là bạn
có thể cải thiện tiếng Anh theo các chương trình học tại đây
trong lúc bạn đi du lịch hoặc làm việc tại Úc.

ĐỐI TÁC ANH NGỮ
TAFE SA chấp nhận kết quả tiếng Anh từ các đối tác sau:
KAPLAN, IELI, English College of Adelaide, ILSC Language
Schools và SACE.
Nếu hoàn thành thành công chương trình tiếng Anh tại một
trong những đối tác của chúng tôi trước khi khóa học TAFE
SA bắt đầu, bạn sẽ không cần phải thực hiện thêm bài thi
IELTS. Các khóa học yêu cầu IELTS từ 6.5 trở lên không
chọn thay bằng các lộ trình tại các Đối tác tiếng Anh. Các
lộ trình này được ứng dụng trực tiếp cho KAPLAN, IELI,
English College of Adelaide, ILSC Language Schools và
SACE.
KAPLAN International English CRICOS Code 03008A,
IELI CRICOS Code 02916F, ILSC Education Group CRICOS Code 060152J,
SACE CRICOS Code 00094M, ECA CRICOS Code 00989E
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> hoàn thành một số môn học
> mức độ đạt cụ thể trong một số môn học
> điểm IELTS cao hơn 5,5, không có kỹ năng nào dưới 5.0
> trình bày hồ sơ hoặc thử giọng
> vượt qua đánh giá hoặc kiểm tra do TAFE SA đưa ra.
Bạn phải luôn luôn kiểm tra các yêu cầu đầu vào cho khóa
học bạn chọn trước khi nộp hồ sơ.

HỌC SINH DƯỚI 18 TUỔI
Học sinh dưới 18 tuổi có thể học tại TAFE SA.
Bạn phải đạt 17 tuổi khi bắt đầu khoá học (vào ngày được
ghi trên Giấy Xác nhận Ghi danh (COE)) nhưng bạn có thể
nộp đơn khi 16 tuổi.
Bộ Nội vụ yêu cầu tất cả các sinh viên không sống cùng
với cha mẹ ở Úc phải có một nơi cư trú phù hợp và một
người lớn chịu trách nhiệm chăm sóc. Để xin visa du học,
sinh viên dưới 18 tuổi cần cho Sở Nội vụ biết về các sắp
xếp phúc lợi và chỗ ở phù hợp của mình.
TAFE SA đã phê duyệt AHN (Hệ thống Homestay của Úc)
và Liên Minh Sinh viên Quốc tế (ISA) để cung cấp dịch vụ
phúc lợi và chỗ ở cho những sinh viên này và gia đình họ.

HƯỚNG DẪN NHANH CHO HỌC SINH
DƯỚI 18 TUỔI
1>

Học sinh đăng ký học với TAFE SA

2>

Phụ huynh hoặc người giám hộ quyết định
ai sẽ chăm sóc và cung cấp chỗ ở cho học
sinh, tức là cha mẹ hoặc người thân, hoặc
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và chỗ ở
được TAFE SA phê duyệt.

3>

Phụ huynh hoặc người giám hộ hoàn thành
Mẫu Thoả thuận Phúc lợi và Chỗ ở và tuân
theo quy trình.

4>

Xác nhận việc chăm sóc và chỗ ở với cha
mẹ hoặc người giám hộ

5>

Học sinh chấp nhận đề nghị và nhận mẫu
COE và CAAW nếu TAFE SA đồng ý chăm
sóc.

6>

Học sinh không được đi tới Úc trước ngày
bắt đầu thoả thuận phúc lợi.
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC

TAFE SA

Các chương trình liên kết của chúng tôi với Đại học
Flinders, Đại học Adelaide và Đại học South Australia cung
cấp cho bạn một cách khác để đạt được bằng cử nhân.

Đăng ký trực tuyến

Hoàn thành thành công bằng cao đẳng TAFE SA, bằng cao
đẳng cao cấp hoặc bằng liên kết đại học đảm bảo* cho
bạn đầu vào một chương trình đại học liên kết tại một trong
những trường đại học tốt nhất của thành phố Adelaide.
Ngoài ra, thời gian học đại học sẽ bớt lại và do đó chi phí
cho bằng cử nhân của bạn cũng giảm.

Đại lý

Bằng cách đăng ký Chương trình Liên kết Đại học, sinh
viên nhận được lời đề nghị chung từ cả TAFE SA và Đại
học Flinde r, Đại học Adelaide hoặc Đại học South Australia
và có thể nộp đơn cho Bộ Nội vụ xin cấp thị thực duy nhất
trong suốt thời gian của toàn bộ chương trình học.

LỢI ÍCH TỪ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
ĐẠI HỌC
>> Là một lộ trình * bảo đảm để nhập học vào trường đại
học cho những sinh viên chưa đáp ứng đủ các yêu cầu
nhập học trực tiếp.

student-tafesa.studylink.com
customer.studylink.com

ĐẠI HỌC FLINDERS
Đăng ký trực tuyến
Chương trình Liên kết giữa TAFE SA và Đại học Flinders
tafesa.edu.au/international

Đại lý
Là đại lý chung giữa TAFE SA và Đại học Flinders
flinders.edu.au/international/apply/find-agent

ĐẠI HỌC ADELAIDE
Đăng ký trực tuyến
Chương trình Liên kết giữa TAFE SA và Đại học Adelaide

>> Có được kết nối ngành trong quá trình học tại TAFE SA
cung cấp việc làm bán thời gian trong lĩnh vực nghiên
cứu của bạn trong suốt thời gian học đại học.

tafesa.edu.au/international

>> Tốt nghiệp cùng với các kỹ năng nghề nghiệp thực tế và
lý thuyết, thu hút các nhà tuyển dụng.

international.adelaide.edu.au/admissions/ find-a-universityof-adelaide-agent

PHƯƠNG THỨC NỘP ĐƠN
Nếu bạn đang nộp đơn vào Chương trình Liên kết trường
đại học South Australia, Đại học Adelaide hoặc Đại học
Flinders, bạn chỉ cần gửi đơn đăng ký cho TAFE SA.
Thông tin chi tiết về Chương trình Liên kết Đại học có sẵn
tại tafesa.edu.au/international/university-pathwayprogram

Đại lý

ĐẠI HỌC SOUTH AUSTRALIA
Đăng ký trực tuyến
Chương trình Liên kết giữa TAFE SA và Đại học South
Australia:
tafesa.edu.au/international

Đại lý
unisa.edu.au/find-an-agent hoặc tafesa.edu.au/
international/ agents-partners

* Chỉ được tốt nghiệp nếu sinh viên đáp ứng tất cả yêu cầu tối thiểu để liên thông lên đại học áp dụng.
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LỘ TRÌNH ANH NGỮ
ĐẦU VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở PHÍA
NAM ÚC TRỰC TIẾP THÔNG QUA CÁC
CHƯƠNG TRÌNH ELICOS TẠI TAFE SA
Các khóa học tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (EAP)
của TAFE SA có thể cung cấp đầu vào cho một loạt các
chương trình đại học và sau đại học (không bao gồm các
chương trình nha khoa) tại Đại học South Australia và Đại
học Adelaide.

“

Tôi đã có trải nghiệm thực sự tích cực
khi học tại Trung tâm Anh ngữ TAFE SA. Khóa
học chuyên sâu và đầy thách thức nhưng các
giáo viên rất có kinh nghiệm và thực sự quan
tâm đến sự tiến bộ của học sinh

”

Orya, Israel - EAP 20

LỘ TRÌNH ANH NGỮ ĐỂ VÀO ĐẠI HỌC
Khoá học

Lộ trình

Thờn gian

Ngày bắt đầu

Đều vào

Đầu ra

EAP 20 Phần 1 Đầu vào các khoá học
TAFE SA và đại học có
và Phần 2
yêu cầu IELTS 6.0

20 tuần

Tháng 1 (Kỳ 1)
hoặc Tháng 7
(Kỳ 3)

IELTS 4.5 và 5

Pass(Tương đương
IELTS 5.5*)

EAP 20 Phần 2

Đầu vào các khoá học
TAFE SA và đại học có
yêu cầu IELTS 6.0

10 tuần

Tháng 4 (Kỳ 2)
hoặc Tháng 10
(Kỳ 4)

IELTS 5 và 5.5
Hoặc tương
đương

Pass (Tương đương
IELTS 5.5*)

EAP Nâng cao
Phần 1

Đầu vào các khoá học
TAFE SA và đại học có
yêu cầu IELTS 6.0

10 tuần

Tháng 1 (Kỳ 1)
hoặc Tháng 7
(Kỳ 3)

IELTS 5.5
Hoặc tương
đương

Pass Part 1 (Tương
đương IELTS 6.0*)

EAP Nâng cao
Phần 2

Đầu vào các khoá học
TAFE SA và đại học có
yêu cầu IELTS 6.5

10 tuần

Tháng 4 (Kỳ 2)
hoặc Tháng 10
(Kỳ 4)

IELTS 6.0
Hoặc tương
đương

Pass Part 2 (Tương
đương IELTS 6.5*)

Hoặc tương
đương

Credit (Tương đương
IELTS 6.0*)

Credit (Tương đương
IELTS 6.0*)

* Tương đương điểm IELTS– Không có kỳ thi IELTS tiến hành nào khi kết thúc khoá học
Lưu ý: Sinh viên cần đạt IELTS 6.5 sẽ đăng ký học khoá EAP Nâng cao và, tùy thuộc vào trình độ IELTS hiện tại, có thể học tiếng Anh tổng quát và / hoặc
khoá EAP 20.
EAP 20 Phần 2 (Bắt đầu tháng 4 / tháng 10) và EAP Nâng cao Phần 1 (Bắt đầu tháng 1 / tháng 7) đều có đầu ra tương đương IELTS 6.0. Sinh viên nên
chọn khóa học dựa trên trình độ tiếng Anh hiện tại (IELTS hoặc điểm tương đương) và ngày bắt đầu khóa học đại học của mình
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KHOÁ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU DÀNH
CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI (ELICOS)
TAFE SA cung cấp một môi trường học tập hỗ trợ cao, nơi sinh viên phát triển
các kỹ năng tiếng Anh trình độ cao thông qua các lớp học nhỏ và giảng dạy
mang tính tương tác cao.

TẠI SAO NÊN HỌC TIẾNG ANH CÙNG VỚI TAFE SA?
>> Lớp học ít học viên và thu hút chú ý từ các
giáo viên có trình độ cao.
>> Chi phí phải chăng.
>> Là Trung tâm Anh ngữ công lập duy nhất ở
Nam Úc.
>> Thời gian bắt đầu linh hoạt và thời lượng
chương trình, từ 5 đến 40 tuần.
>> Lớp học đàm thoại tiếng Anh miễn phí với
sinh viên từ khắp nơi trên thế giới

TAFE
HƯỚNG
SA DẪN
| SINH
INTERNATIONAL
VIÊN QUỐC TẾ
STUDENT COURSE GUIDE
13 SA |TAFE

>> Cơ sở vật chất hiện đại với các kết nối giao
thông thuận tiện ở trung tâm thành phố
Adelaide.
>> Lô trình để nhập học tại các trường đại học
ở Adelaide.
>> Đắm mình trong một môi trường học thuật
đích thực của Úc, tiếp xúc với các sinh viên
trong nước.
>> Cơ hội tham gia vào các lớp TAFE SA.
>> Truy cập vào thư viện TAFE SA với nhiểu tài
nguyên Tiếng Anh chuyên sâu và trực tuyến

13

CÁC KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI

Thời gian
Thời điểm
nhập học

2019
Tổng học
phí $AUD

2020
Tổng học
phí $AUD

Địa điểm

2 năm
Tháng 1

$28,400

$28,800

ACC

Chứng chỉ IV về Thiết kế nhà bếp, phòng tắm và không gian
nội thất
084401K / MSF40313

1 năm
Tháng 1, 7

$14,200

$14,400

TON

Bằng Cao đẳng về thiết kế và trang trí nội thất
084391G / MSF50213

2 năm
Tháng 1, 7

$27,400

$27,800

TON

Bằng Cao đẳng nâng cao về Thiết kế nội thất
C04366G / MSF60113

6 tháng
Tháng 1, 7

$7,600

$7,700

TON

•

Bằng Cao đẳng thiết kế đồ họa
090457K / CUA50715

1 năm
Tháng 1

$14,200

$14,400

ACA

•

Cao đẳng nâng cao về thiết kế đồ họa
093661D / CUA60315

1 năm
Tháng 1

$14,200

$14,400

ACA

•

Chứng chỉ IV về Nghệ thuật thị giác
090409G / CUA41315

1 năm
Tháng 1

$12,200

$12,400

ACA

Bằng Cao đẳng nhiếp ảnh và thiết kế ảnh
090482J / CUV50915

1 năm
Tháng 1

$12,700

$12,900

ACA

Bằng Cao đẳng Truyền thông Màn ảnh
093659J / CUA51015

1 năm
Tháng 1

$13,700

$13,900

ACA

Bằng Cao đẳng nâng cao về
Truyền thông Màn ảnh 093660E / CUA60615

1 năm
Tháng 1

$13,700

$13,900

ACA

Bằng Cao đẳng nâng cao về Sản xuất Trực tiếp và Dịch vụ
Kỹ thuật
090377K / CUA30415

6 tháng
Tháng 1

$7,100

$7,200

ACA

Chứng chỉ IV về Sản xuất Trực tiếp và Dịch vụ Kỹ thuật
090378J / CUA40415

1 năm
7

$14,200

$14,400

ACA

Bằng Cao đẳng về Sản xuất Trực tiếp và Dịch vụ Kỹ thuật
090379G / CUA50415

1.5 năm
7

$21,300

$21,600

ACA

Chứng chỉ III về Sản xuất và Dịch vụ Trực tiếp
093599E / CUA60213

1.5 năm
7

$21,300

$21,600

ACA

Tên khóa học
Mã CRICOS / Mã toàn quốc

Gói chương trình và trường ĐH
Flinders Adelaide

UniSA

Nghệ thuật và thiết kế
Thời trang
Cao đẳng nâng cao về Thiết kế và Bán hàng Thời trang Ứng
dụng
094961F / MST60116

•

•

Thiết kế nội thất

Thiết kế đồ họa

•

Nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác

•

Truyền Thông Màn Ảnh

•

•

Sản xuất kỹ thuật

•

*
Lệ phí được liệt kê có giá trị đối với sinh viên ghi danh vào các năm học 2018 hoặc 2019. Sinh viên ghi danh vào một chương trình mới nên biết rằng lệ phí
h ọc phí hàng năm có thể sẽ tăng lên cho mỗi năm học tại TAFE SA. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tăng lệ phí khi chấp nhận một đề nghị từ TAFE SA.

KEY
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•

• Adelaide (Đại học Adelaide)  • UniSA (Đại học South Australia)

Flinders (Đại học Flinders)   

ACC Thành phố Adelaide, ACA Cao đẳng Nghệ thuật Adelaide, GIL Gilles Plains, REG Regency, TON Tonsley, URR Urrbrae
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Thời gian
Thời điểm
nhập học

2019
Tổng học
phí $AUD

2020
Tổng học
phí $AUD

Địa điểm

Chứng chỉ IV về Xây dựng (Dự toán)
071800B / CPC40308

1 năm
Tháng 2, 7

$13,700

$13,900

TON

Chứng chỉ IV về Xây dựng (Quản lý công trường)
071802M / CPC40508

1 năm
Tháng 2, 7

$13,700

$13,900

TON

Chứng chỉ IV về vẽ thiết kế xây dựng
091802A / CPP40115

1 năm
Tháng 1, 7

$13,700

$13,900

TON

Chứng chỉ IV về Xây dựng (Xây dựng)
073643E / CPC40110

1 năm
Tháng 2, 7

$13,700

$13,900

TON

Bằng Cao đẳng Xây dựng (Xây dựng)
085427C / CPC50210

2 năm
Tháng 1, 7

$24,900

$25,300

TON

Bằng Cao đẳng thiết kế xây dựng
078979G / CPP50911

2 năm
Tháng 1, 7

$26,400

$26,800

TON

2 năm
Tháng 1, 7

$35,000

$35,500

REG

Chứng chỉ IV về kế toán
089968G / FNS40615

1 năm
Tháng 1, 7

$13,200

$13,400

ACC

Bằng Cao đẳng kế toán
099976C / FNS50217

1.5 năm
Tháng 1, 7

$19,800

$20,850

ACC

•

•

Bằng Cao đẳng nâng cao về kế toán
099977B / FNS60217

6 tháng
Tháng 1, 7

$6,600

$7,050

ACC

•

•

Chứng chỉ III về kinh doanh
089263G / BSB30115

6 tháng
Tháng 1, 4, 7, 10

$6,600

$6,700

ACC

Chứng chỉ III về Quản trị kinh doanh
088730E / BSB30415

6 tháng
Tháng 1, 4, 7, 10

$6,600

$6,700

ACC

Chứng chỉ IV về Quản trị kinh doanh
088732C / BSB40515

1 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$13,200

$13,400

ACC

Bằng Cao đẳng Quản trị kinh doanh
088736K / BSB50415

1.5 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$19,800

$20,100

ACC

•

Bằng Cao đẳng nâng cao về kinh doanh
088727M / BSB60215

6 tháng
Tháng 1, 7

$6,600

$6,700

ACC

•

Chứng chỉ IV về Lãnh đạo và Quản lý
089260M / BSB42015

6 tháng
Tháng 1, 4, 7, 10

$6,600

$6,700

ACC

Bằng Cao đẳng về lãnh đạo và quản lý
089261K / BSB51915

6 tháng
Tháng 1, 4, 7, 10

$6,600

$6,700

ACC

Bằng Cao đẳng về Tiếp thị và Truyền thông
093601E / BSB52415

1 năm
Tháng 1, 7

$13,200

$13,400

ACC

•

•

Bằng Cao đẳng nâng cao về Tiếp thị và Truyền thông
093602D / BSB61315

6 tháng
Tháng 1, 7

$6,600

$6,700

ACC

•

•

Tên khóa học
Mã CRICOS / Mã toàn quốc

Gói chương trình và trường ĐH
Flinders Adelaide

UniSA

Xây dựng
Xây dựng, thiết kế và vẽ kỹ thuật

Kỹ thuật điện
Bằng Liên thông đại học về Kỹ thuật Điện
092137K/CRS1400352

•

•

•

Kinh doanh và tiếp thị
Kế toán

Kinh doanh và quản trị

Quản lý

•

•

Tiếp thị
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Thời gian
Thời điểm
nhập học

2019
Tổng học
phí $AUD

2020
Tổng học
phí $AUD

6 tháng
Tháng 1, 7

$6,600

$6,700

ACC

1 năm
Tháng 1, 7

$12,200

$12,400

REG

2 năm
Tháng 1, 7

$24,400

$24,800

REG

Chứng chỉ IV về Dịch vụ Cộng đồng
091894C / CHC42015

6 tháng
Tháng 1, 7

$6,600

$6,700

REG

Bằng Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng
091895B / CHC52015

1 năm
Tháng 1, 7

$13,200

$13,400

ACC

12 tuần
Tháng 1, 4, 7, 10

$4,000

$4,100

ACC

Tên khóa học
Mã CRICOS / Mã toàn quốc

Địa điểm

Gói chương trình và trường ĐH
Flinders Adelaide

UniSA

Dịch vụ cộng đồng
Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
Chứng chỉ III về Chăm sóc cá nhân (người cao tuổi)
090839G / CHC33015

Giáo dục và chăm sóc trẻ em
Chứng chỉ III về Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em
083066F / CHC30113
Bằng Cao đẳng Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em
083067E / CHC50113

Dịch vụ cộng đồng và gia đình

Tiếng Anh

Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
Chứng chỉ IV về giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn
ngữ khác (TESOL) 095649F / 10638NAT

Khóa học tiếng Anh chuyên sâu cho sinh viên nước ngoài (ELICOS)
Tiếng Anh Tổng Quát
064265A

5-40 tuần
Continuous

$355
per week

$360
per week

ACC

Tiếng Anh Học Thuật 20
064266M

20 tuần
Tháng 2, 7

$7,100

$7,200

ACC

Tiếng Anh Học Thuật Nâng Cao
086001K

10 tuần
Tháng 1, 7

$3,550

$3,600

ACC

•

20 tuần
Tháng 1, 7

$7,100

$7,200

ACC

•

10 tuần
Tháng 1, 4, 7, 10

$3,550

$3,600

ACC

20 tuần
Tháng 1, 7y

$7,100

$7,200

ACC

Chứng chỉ III về Cắt tóc
094562K / SHB30516

1 năm
Tháng 1, 7

$15,750

$16,000

ACC

Chứng chỉ III về Làm tóc
094561M / SHB30416

1.5 năm
Tháng 1, 7

$19,350

$19,700

ACC

Chứng chỉ III về Dịch vụ làm đẹp
089087G / SHB30115
Chứng chỉ IV về Dịch vụ làm đẹp
089029G / SHB40115

1 năm
Tháng 1, 7

$8,650

$8,800

ACC

1 năm
Tháng 1, 7

$16,650

$16,900

ACC

Bằng Cao đẳng Dịch vụ làm đẹp
089065C / SHB50115

1.5 năm
Tháng 1, 7

$21,900

$22,300

ACC

Luyện thi IELTS nâng cao
074846G

Làm tóc và làm đẹp
Cắt, làm tóc và tạo kiểu tóc

Liệu pháp làm đẹp

17
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Thời gian
Thời điểm
nhập học

2019
Tổng học
phí $AUD

2020
Tổng học
phí $AUD

Chứng chỉ IV về Massage trị liệu
092419M / HLT42015

9 tháng
Tháng 1, 7

$7,900

$8,000

PAD*

Bằng Cao đẳng Massage trị liệu
092418A / HLT52015

1.5 năm
Tháng 1, 7

$23,700

$24,050

PAD*

Bằng Cao đẳng Bấm huyệt
092416C / HLT52515

6 tháng
7

$7,900

$8,000

PAD*

2 năm
Tháng 1

$38,100

$38,700

GIL

•

2 năm
Tháng 1, 10

$64,900

$65,900

GIL

•

Chứng chỉ IV về Chuẩn bị Nghiên cứu về Sức khỏe và Điều
dưỡng 096802E / 52831WA

6 tháng
Tháng 1, 7

$6,600

$6,700

PAD*

Bằng Cao đẳng y tá
093597G / HLT54115

1.5 năm
Tháng 1, 7

$23,700

$24,400

GIL, PAD*

2 năm
Tháng 2

$35,000

$35,500

PAD*

Tên khóa học
Mã CRICOS / Mã toàn quốc

Địa điểm

Gói chương trình và trường ĐH
Flinders Adelaide

UniSA

Sức khỏe và lối sống
Y học bổ sung

Nha khoa
Bằng Cao đẳng về kỹ thuật nha khoa
093598F / HLT55115
Bằng Cao đẳng nâng cao về Sức khỏe răng miệng (Vệ
sinh răng miệng) 094560A / 10286NAT

Y tá

•

•

•

Chăm sóc Sức khỏe toàn diện
Bằng liên thông đại học về Chăm sóc sức khỏe ban đầu
093405J / CRS1400419

Dịch vụ khách sạn và du lịch
Làm và trang trí bánh
Chứng chỉ III về nướng bánh (Kết hợp)
075434J / FDF30710
Chứng chỉ III về làm và trang trí bánh
093608J / SIT31016

1 năm
Tháng 2

$14,750

$14,950

REG

1 năm
Tháng 1, 7

$14,750

$14,950

REG

Chứng Chỉ III Nghề Làm Bánh
093609G / SIT40716

6 tháng
Tháng 1, 7

$10,650

$10,800

REG

1 năm
Tháng 1, 7

$14,750

$14,950

REG

6 tháng
Tháng 1, 7

$10,150

$10,300

REG

1 năm
Tháng 1

$9,150

$9,300

REG

6 tháng
Tháng 2, 7

$6,600

$6,700

REG

1.5 năm
Tháng 2, 7

$13,200

$13,400

REG

Nấu ăn
Chứng chỉ III về nấu ăn thương mại
094563J / SIT30816
Chứng chỉ IV về nấu ăn thương mại
094564G / SIT40516

Công nghệ thực phẩm
Bằng Cao đẳng khoa học và công nghệ thực phẩm
081468D / FDF50311

Quản lý sự kiện
Chứng chỉ III về Sự kiện
093606M / SIT30516
Bằng Cao đẳng Quản lý sự kiện
093607K / SIT50316

•

•

* Các địa điểm khóa học 2019-2020 cần được xác nhận thêm
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Thời gian
Thời điểm
nhập học

2019
Tổng học
phí $AUD

2020
Tổng học
phí $AUD

Địa điểm

Chứng chỉ III về Khách Sạn
090936F / SIT30616

1 năm
Tháng 1, 7

$10,700

$10,900

REG

Chứng chỉ IV về Khách Sạn
090954D / SIT40416

6 tháng
Tháng 1, 7

$8,100

$8,200

REG

Bằng Cao đẳng Quản lý Khách Sạn
090981A / SIT50416

1 năm
Tháng 1, 7

$5,050

$5,150

REG

Bằng Cao đẳng nâng cao về Khách Sạn
091139E / SIT60316
Cử nhân Quản trị Khách sạn
093415G / CRS1400418

1 năm
Tháng 1, 7

$8,100

$8,200

REG

3 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$45,000

$45,650

REG

Chứng chỉ III về Chế biến thịt (Bán lẻ thịt)
089692J / AMP30815

6 tháng
Tháng 1, 7

$8,100

$8,200

REG

Chứng chỉ III về Chế biến thịt (Phòng tách xương)
092823K / AMP30116

6 tháng
Tháng 1, 7

$8,100

$8,200

REG

Chứng chỉ III về Du lịch
093603C / SIT30116

6 tháng
Tháng 2, 7

$7,100

$7,200

REG

Chứng chỉ III về lữ hành
090941J / SIT30216

1 năm
Tháng 2, 7

$9,500

$9,800

REG

Bằng Cao đẳng quản lý du lịch và lữ hành
093604B / SIT50116

1.5 năm
Tháng 2, 7

$13,700

$13,900

REG

Chứng chỉ II về Thông tin, Truyền thông Số và Công nghệ
088894G / ICT20115

6 tháng
Tháng 1, 7

$6,600

$6,700

ACC

Chứng chỉ III về Thông tin, Truyền thông Số và Công nghệ
088895F / ICT30115

6 tháng
Tháng 1, 7

$6,600

$6,700

ACC

Chứng chỉ IV về Công nghệ truyền thông
kỹ thuật số 088897D / ICT40815

1 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$13,200

$13,400

ACC

Cao đẳng công nghệ truyền thông kỹ thuật số
088899B / ICT50915

1.5 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$19,800

$20,100

ACC

Chứng chỉ IV về Công nghệ thông tin
088902A / ICT40115

1 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$13,200

$13,400

ACC

Bằng Cao đẳng nâng cao về Công nghệ hệ thống máy tính
088901B / ICT60515

1 năm
Tháng 1, 7

$13,200

$13,400

ACC

Chứng chỉ IV về Mạng công nghệ thông tin
088896E / ICT40415
Bằng Cao đẳng Mạng công nghệ thông tin
088898C / ICT50415

1 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$13,200

$13,400

ACC

6 tháng
Tháng 1, 4, 7

$6,600

$6,700

ACC

Bằng Cao đẳng nâng cao về an ninh mạng
088900C / ICT60215

6 tháng
Tháng 1, 4, 7, 10

$6,600

$6,700

ACC

Chứng chỉ IV về lập trình
088903M / ICT40515

1 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$13,200

$13,400

ACC

Bằng Cao đẳng về phát triển phần mềm
088905J / ICT50715

1 năm
Tháng 1, 7

$13,200

$13,400

ACC

Bằng Cao đẳng về phát triển website
088904K / ICT50615

1.5 năm
Tháng 1, 4, 7, 10

$19,800

$20,100

ACC

Tên khóa học
Mã CRICOS / Mã toàn quốc

Gói chương trình và trường ĐH
Flinders Adelaide

UniSA

Dịch vụ khách sạn

•

•

Chế biến thịt

Du lịch

•

Công nghệ thông tin
Trình độ kỹ thuật số và phương tiện kỹ thuật số

Hỗ trợ IT

Mạng và bảo mật

Phát triển phần mềm và trang web
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•

Thời gian
Thời điểm
nhập học

2019
Tổng học
phí $AUD

2020
Tổng học
phí $AUD

Địa điểm

Chứng chỉ III về công nghệ cơ khí xe hạng nhẹ
091597A / AUR30616

1 năm
Tháng 1, 7

$16,250

$16,500

REG

Chứng chỉ IV về chẩn đoán cơ khí ô tô
091649E / AUR40216

6 tháng
Tháng 1, 7

$7,625

$7,750

REG

Bằng Cao đẳng Công nghệ ô tô
091697G / AUR50216

6 tháng
Tháng 1, 7

$7,600

$7,700

REG

Bằng Cao đẳng Kỹ thuật điện tử và truyền thông
078960G / UEE50511

2 năm
Tháng 1, 7

$26,250

$26,650

REG

Bằng liên thông đại học về Kỹ thuật điện tử
066407J / CRS1400029

2 năm
Tháng 1, 7

$35,000

$35,500

REG

•

•

Bằng liên thông đại học về Kỹ thuật y sinh
092136M / CRS1400351

2 năm
Tháng 1, 7

$35,000

$35,500

REG

•

•

2 năm
Tháng 1, 7

$35,000

$35,500

REG

•

•

•

2 năm
Tháng 1, 7

$35,000

$35,500

REG

•

•

•

6 tháng
Tháng 2

$7,600

$7,700

REG

1 năm
Tháng 1, 7

$10,150

$10,300

URR*

1 năm
Tháng 1, 7

$9,150

$9,300

URR*

Bằng Cao đẳng Làm vườn
092587F / AHC50416

2 năm
Tháng 2, 7

$18,300

$18,600

URR*

Bằng Cao đẳng Thiết kế cảnh quan
092596E / AHC50616

2 năm
Tháng 2

$20,300

$20,600

URR*

6 tháng
Tháng 1

$9,650

$9,800

GIL

Tên khóa học
Mã CRICOS / Mã toàn quốc

Gói chương trình và trường ĐH
Flinders Adelaide

UniSA

Khai thác mỏ, Kỹ thuật và Ô tô
Ô tô

Hệ thống điện tử và máy tính

•

Xây dựng dân dụng và kỹ thuật công trình
Bằng liên thông đại học về Xây dựng dân dụng và kỹ thuật
công trình (Phác thảo thiết kế) 092138J / CRS1400353
Bằng liên thông đại học về Xây dựng dân dụng và kỹ thuật
công trình(Quản lý công trường) 092139G / CRS1400354

Khai thác và thăm dò
Chứng chỉ III về thăm dò khai thác
089822D / RII30515

Khoa học và công nghiệp sơ cấp
Bảo tồn và quản lý đất đai
Chứng chỉ III về Bảo Tồn Và Quản Lý Đất Đai
092553E / AHC31416
Bằng Cao đẳng Bảo Tồn Và Quản Lý Đất Đai
092603M / AHC51116

•

Làm vườn

•

Khoa học
Chứng chỉ III về Kỹ năng thí nghiệm
090890D / MSL30116

* Các địa điểm khóa học 2019-2020 cần được xác nhận thêm
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GHI CHÚ

Học phí, Hoàn tiền, Chính sách và Trách nhiệm
Tất cả thông tin liên quan đến học phí, hoàn tiền và điều kiện có trên trang web
TAFE SA International tafesa.edu.au/international

Miễn trách nhiệm
Vì các khóa học TAFE SA liên tục được phát triển, cải thiện hoặc thay thế, bạn nên xác nhận tất cả các chi tiết
của khóa học trên trang web tafesa.edu.au/international trước khi đăng ký. Thông tin trong ấn phẩm này đã
được cập nhật tại thời điểm in. TAFE SA có thể sửa đổi các chi tiết mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do
nào do hoàn cảnh thay đổi. Hơn nữa, TAFE SA, có quyền thay đổi nội dung, học phí hoặc phương pháp trình bày
bất kỳ khóa học nào, hoặc thu hồi bất kỳ khóa học được cung cấp nào.

Miễn trách nhiệm về Gói chương trình và trường ĐH
Tất cả thời gian khóa học chỉ mang tính xấp xỉ. Tín chỉ được cấp cho một chương trình đại học có thể làm giảm
tổng thời gian khóa học và / hoặc khối lượng học tập. TAFE SA, Đại học Flinders Đại học Adelaide và Đại học
Nam Úc học phí có thể tăng vào cuối năm. Đối với một số khóa học chuyển tiếp, sinh viên được yêu cầu hoàn
thành một số môn tự chọn để đủ điều kiện nhận đủ số tín chỉ

RTO Code: 41026 | CRICOS Code: 00092B | HEP Code: PRV14002 | Accurate as at March 2019

Thông tin chi tiết
Chloe Nguyen, Tư vấn viên
T +61 (8) 8348 1830
M +61 475 820 654
chloe.nguyen2@tafesa.edu.au

tafesa.edu.au/international

Email: international@tafesa.edu.au
Facebook: facebook.com/TAFESAInternational
Telephone: 1800 049 492
International callers: +61 8 8463 5487
Nếu bạn bị điếc, hoặc khiếm thính hoặc khuyết tật ngôn ngữ,
hãy liên hệ với chúng tôi qua National Relay Service
relayservice.gov.au
TAFE SA International
Cơ sở Thành phố Adelaide: Tầng trệt, Khu C 120 Đường Currie
Adelaide, Nam Úc 5000

