TAFE SA

tafesa.edu.au/international

GIỚI THIỆU

TAFE SA là một tổ chức chính phủ đáng tin cậy. Bạn có thể chọn từ hơn 100 khóa học và học theo chương trình của chúng
tôi hoặc đến trường đại học. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các khóa học thực tế và với mức học phí hợp lý để giúp bạn đạt
được mục tiêu nghề nghiệp của mình.
Tại TAFE SA, bạn sẽ phát triển các kỹ năng mà nhà tuyển dụng muốn. Chúng tôi luôn gắn kết quan hệ chặt chẽ với các lĩnh
vực thương mại và công nghiệp, đảm bảo các khóa học có liên quan và cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng để
sẵn sàng làm việc.
Các giảng viên của chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm cao, và họ đang hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn.
Phương pháp giảng dạy của chúng tôi kết hợp lý thuyết với thực hành, học tập thực tế bằng cách sử dụng các cơ sở và
công nghệ tiêu chuẩn công nghiệp, vì vậy khi hoàn thành khóa học, bạn đã cso thể sẵn sàng làm việc.
Nhiều khóa học của chúng tôi cung cấp các vị trí làm việc * như là một phần của chương trình trong khóa học. Những vị trí
này sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm thực tế về nơi làm việc, cho phép bạn kiểm tra kỹ năng của mình và tiếp xúc với ngành
một cách thiết thực.
*Chi tiết, xin liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi.
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TẠI SAO NÊN CHỌN TAFE SA?

~ truy cập trang web của Bộ Nội Vụ để biết thêm chi tiết.

YÊU CẦU ĐẦU
VÀO TIẾNG ANH

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 khóa học bao gồm bằng cấp
cao đẳng, sức khỏe răng miệng,
nhà hàng khách sạn, thiết kế cảnh
quan và điều dưỡng có yêu cầu
IELTS cao hơn.
Kiểm tra các khóa học trên trang
web để biết các yêu cầu đầu vào
tafesa.edu.au/international/
international-courses

YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐẶC BIỆT

Mỗi khóa học riêng tại TAFE SA có các tiêu chí đầu vào đặc việt mà sinh
viên phải đáp ứng để đủ điều kiện đăng ký vào khóa học đó. Để kiểm tra các
yêu cầu đầu vào đặc biệt cụ thể cho khóa học mà bạn chọn, hãy truy cập
trên trang web tafesa.edu.au/international/international-courses. Nói
chung, yêu cầu nhập học tối thiểu là:
Chứng chỉ III – hoàn thành chương trình lớp 10 hoặc tương đương
Chứng chỉ IV – hoàn thành chương trình lớp 11 hoặc tương đương
Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao, liên thông và cử nhân
- hoàn thành chương trình lớp 12 hoặc tương đương
Quốc gia
Việt Nam

Tương đương chương trình
lớp 10 hoặc 11 ở Úc

Tương đương chương trình lớp
12 ở Úc

THPT trở lên
(tương đương lớp 10 hoặc 11)

Bằng tốt nghiệp THPT

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC

TRUNG TÂM ANH NGỮ

Trung tâm Anh Ngữ TAFE SA nằm tại khuôn viên thành phố
Adelaide và cung cấp các chương trình học Anh Ngữ chuyên
sâu và chi phí phải chăng, phù hợp với nhu cầu của sinh viên.
Các chương trình này cung cấp đầu vào cho các khóa học tại
Hoàn thành thành công bằng cao đẳng TAFE SA, bằng cao đẳng TAFE SA hoặc các khóa học đại học và cao học tại Đại học
cao cấp hoặc bằng dự bị đại học đảm bảo* cho bạn đầu vào một South Australia, Đại học Adelaide và Đại học Flinders. Các
chương trình đại học liên kết tại một trong những trường đại học khóa học Anh Ngữ tại TAFE SA bao gồm:
tốt nhất của thành phố Adelaide. Ngoài ra, thời gian học đại học Tiếng Anh Tổng quát (064265A)
sẽ bớt lại và do đó chi phí cho bằng cử nhân của bạn cũng giảm. Dành cho sinh viến nước ngoài hoặc những người có visa
tạm thời đang muốn cải thiện kỹ năng Tiếng Anh cho mục
đích cá nhân hoặc nghề nghiệp.
Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (064266M)
Dành cho sinh viên có kỹ năng Tiếng Anh tốt đang dự định
học liên thông tại TAFE SA hoặc đại học.
Tiếng Anh Nâng cao cho Mục đích Học thuật (086001K)
Hướng đến Sinh viên cần kỹ năng Tiếng Anh nâng cao để học
Đại học hoặc Cao học.
Luyện thi IELTS Nâng cao (074846G)
Khóa học chuyên sâu nhằm cải thiện điểm IELTS của bạn cho
mục đích cao học, công việc, nhập cư hoặc đăng ký nghề
* Chỉ được tốt nghiệp nếu sinh viên đáp ứng tất cả yêu cầu tối thiểu để liên thông lên đại học
áp dụng
nghiệp.
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.

“

Thời gian ghi danh

Tôi chọn học tại TAFE SA vì
danh tiếng cũng như học phí phải
chăng và tôi rất vui vì đã chọn
đúng. Giáo viên nơi đây rất tuyệt
với, Họ luôn hỗ trợ, dễ gần và làm
mọi thứ để có thể chia sẻ hiểu
biết về ngành của mình. Tôi đã
có cơ hội thực hành những gì đã
học tại TAFE SA trong kỳ thực

TAFE SA cung cấp cho sinh viên sự lựa chọn linh hoạt
cho một vài khóa học với 4 kỳ nhập học trong một năm.
Kiểm tra ngày bắt đầu khóa học tại trang web
Tafesa.edu.au/international/international-course
TERM 1

TERM 2

TERM 3

TERM 4

2019

29 Tháng 1

29 Tháng 4

22 Tháng 7

14 Tháng 10

2020

28 Tháng 1

27 Tháng 4

20 Tháng 7

12 Tháng 10

tập của mình.

”

Huong Linh, Vietnam
Chứng Chỉ III về Nấu ăn Thương mại

TAFE SA khuyến nghị nên nộp đơn trước ba tháng
hoặc hơn.

Khóa học

TAFE SA cung cấp hơn 100 khóa học cho sinh viên quốc tế về lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế, Xây dựng, Kinh doanh
và Tiếp thị, Dịch vụ Cộng đồng, Ngôn ngữ Anh, Làm tóc và làm đẹp, Sức khỏe và Lối sống, Khách sạn và du lịch, Công
nghệ Thông tin, Khai thác mỏ, Kỹ thuật, Ô tô, Bảo tồn và Quản lý đất đai và Khoa học.
Sau đây là những ngành học phổ biến tại TAFE SA. Để tham khảo tất cả các khóa học, vui lòng truy cập tafesa.edu.au/
international/international-course
Mã Quốc
gia

Thời gian

Học phí
2019 $AUD

Học phí
2020 $AUD

CRS1400588 099074G

3 năm

$45,000

$45,650

CRS1400353 092138J

2 năm

$35,000

$35,500

HLT55115

093598F

2 năm

$38,100

$38,700

Bằng cao đẳng kế toán

FNS50217

099976C

1 năm
6 tháng

$19,800

$20,850

Bằng cao đẳng về Thiết kế Đồ họa

CUA50715

090457K

1 năm

$14,200

$14,400

Chứng chỉ IV về Liệu pháp Làm đẹp

SHB40115

089029G

1 năm

$16,650

$16,900

AUR30616

091597A

1 năm

$16,250

$16,500

SIT30816

094563J

1 năm

$14,750

$14,950

CHC30113

083066F

1 năm

$12,200

$12,400

Khoá học

Cử nhân Quản trị Du lịch, Khách sạn và Sự kiện
Bằng Liên thông Đại học về Xây dựng dân dụng và kỹ thuật công
trình (Phác thảo thiết kế)
Bằng cao đẳng về Công nghệ Nha khoa

Chứng chỉ III về Công nghệ cơ khí xe hạng nhẹ
Chứng chỉ III về Nấu ăn Thương mại

*

Chứng chỉ III về Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em

Mã
CRICOS

*Sinh viên có thể học kết hợp Chứng chỉ III và IV về Nấu ăn Thương mại với Bằng Cao đẳng Quản trị Khách sạn và Cử nhân Quản trị Du lịch, Khách sạn và Sự kiện

Vietnam
Flinderss University CRICOS Provider Number: 00114A
The University of Adelaide CRICOS Provider Number: 00123M
University of South Australia CRICOS Provider Number: 00121B

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 khiếm thính, hoặc khả năng nghe và nói yếu, 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

TAFE SA RTO Code: 41026 | CRICOS Code: 00092B | HEP Code: PRV14002 | Accurate as at February 2019
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