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Rất tốt. Chúng ở đâu?

Officeworks.

Tôi có thể tìm hiểu mọi thông tin 
cần thiết về học đại học ở đâu?

Có hơn 160 cửa hàng ở Úc, 
hoặc truy cập officeworks.
com.au

Vâng. Và tất cả đều được bán với giá thấp 
nhất mỗi ngày, chúng tôi xin đảm bảo.

Còn tất cả đồ dùng văn phòng 
phẩm, công nghệ, in ấn và sao 
chụp, và đồ đạc của tôi thì sao?





Bạn không đơn độc

insiderguides.com.au là trang web cung cấp đầy đủ thông tin 
quan trọng bạn cần để tận dụng tối đa thời gian là sinh viên 
quốc tế của bạn. Hãy đọc qua các blog và bài viết của chúng 
tôi để nhận được lời khuyên từ các chuyên gia địa phương về 
việc sống và học tập tại Úc.

insiderguides.com.au
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CHÀO MỪNG BẠN
Nếu bạn đang đọc tài liệu này, có nghĩa là bạn đang 
quan tâm đến học tập tại Úc. Chắc chắn bạn sẽ có trải 
nghiệm thú vị! Nước Úc là một đất nước xinh đẹp để 
học tập, nhưng có thể khó sinh sống nếu bạn không 
biết nhiều về nơi này.

Insider Guides được viết bởi người dân địa phương, 
và được thiết kế để giúp bạn hiểu rõ hơn các bang, các 
thành phố, văn hóa và phong cách sống.

Hướng dẫn này cũng sẽ giúp bạn quan tâm đến 
những việcquan trọng, chẳng hạn như mở một tài 
khoản ngân hàng, tìm kiếm một công việc bán thời 
gian, tìm chỗ ở và hơn thế nữa.

Chúng tôi biết ra nước ngoài học tập là điều khó 
khăn, nhưng cũng thú vị! Hướng dẫn này sẽ cung cấp 
cho bạn những kiến thức địa phương bạn cần để tiếp 
cận trải nghiệm học tập với sự tự tin.

Ðể biết thông tin cập nhật về cách chuẩn bị cho cuộc 
sống ở Úc, hãy xem phần: 
insiderguides.com.au
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DÂN SỐ CHỈ HƠN 23.000.000 NGƯỜI

47% DÂN SỐ ĐƯỢC SINH RA, HOẶC CÓ ÍT  
NHẤT CHA HOẶC MẸ SINH RA Ở BÊN  
NGOÀI NƯỚC ÚC

HƠN 260 NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

DỮ KIỆN VỀ NƯỚC ÚC
KHÍ HẬU NHƯ Ở ÚC NHƯ THẾ 
NÀO?

Úc là một đất nước rất rộng lớn và đa dạng, 
không có khí hậu đặc thù. Tuy nhiên, khí hậu 
chủ yếu là ấm áp, đặc biệt là ở các vùng tập 
trung đông dân cư ở bờ biển phía đông của 
đất nước. Có bốn mùa rõ rệt ở hầu hết các 
vùng của Úc; mùa hè từ ấm đến nóng, mùa 
xuân thay đổi, mùa đông mát và mùa thu 
dễ chịu.

Ở các thành phố nhiệt đới phía bắc như 
Darwin, Cairns và Townsville, có hai mùa: 
mùa hè nóng, ẩm và mùa đông ấm khô.

Hiểu những vấn đề cơ bản cho phép bạn tập trung vào 
các bước tiếp theo. Trong phần này, bạn sẽ khám phá 
những yếu tố cốt lõi của cuộc sống ở Úc. 

NHỮNG VẤN ÐỀ CƠ 
BẢN Ở ÚC



INSIDERGUIDES.COM.AU 77

LOẠI TIỀN TỆ 
CỦA ÚC LÀ GÌ?
Tiền tệ Úc sử dụng hệ thập phân của đô la và xu. 
Đồng đô la Úc ($) là tiền tệ quốc gia và được chấp 
nhận trên tất cả các bang và vùng lãnh thổ.

Nếu bạn dự định chuyển tiền vào Úc thì hãy chắc 
chắn lưu ý về tỷ giá hối đoái và các chi phí liên 
quan.

BANG/VÙNG LÃNH THỔ MÚI GIỜ CHÊNH LỆCH UTC TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG 
BAN NGÀY?

Australian Capital Territory (ACT) AEST +10 Yes

Queensland (QLD) AEST +10 No

New South Wales (NSW) AEST +10 Yes

Tasmania (TAS) AEST +10 Yes

Victoria (VIC) AEST +10 Yes

Northern Territory (NT) ACST +9.5 No

South Australia (SA) ACST +9.5 Yes

Western Australia (WA) AWST +8 No

CÁC MÚI GIỜ TRÊN KHẮP NƯỚC ÚC LÀ GÌ?
Vì diện tích đất nước rộng lớn nên Úc có ba múi giờ khác nhau. Hầu hết dân số của đất nước sống ở 
múi giờ Đông Úc. Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (chỉnh đồng hồ nhanh một giờ) xảy ra trong những 
tháng mùa hè (Tháng Mười-Tháng Tư) ở hầu hết các bang và vùng lãnh thổ của Úc.
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NGƯỜI GỐC THỔ DÂN

Dân bản địa Úc đã sống ở quốc gia 
này ít nhất 40.000 năm. Điều này 
có nghĩa là họ có lịch sử văn hóa lâu 
đời nhất trên thế giới. Khi người 
Anh đặt chân đến năm 1788, có đến 
700 ngôn ngữ khác nhau được sử 
dụng trên cả nước.

HẠM ÐỘI ĐẦU TIÊN VÀ 
NHỮNG TÙ NHÂN

1788

Người Hà Lan lần đầu tiên nhìn 
thấy nước Úc năm 1606 trước khi 
thuyền trưởng Cook tuyên bố lãnh 
thổ thuộc về Vương quốc Anh năm 
1770. Hạm đội đầu tiên gồm 11 
thuyền đến Vịnh Botany vào năm 
1788 để thành lập bang New South 
Wales như một thuộc địa hình sự 
(tiếp nhận tù nhân cho đến năm 
1848). Các tù nhân sau đó được đưa 
đến các tiểu bang khác, ngoại trừ 
Nam Úc được thành lập như một 
thuộc địa tự do vào năm 1836.

 
CƠN SỐT VÀNG

Những năm 1850

Việc phát hiện ra vàng ở Úc (đầu 
tiên ở Bathurst, sau đó là Ballarat 
vào năm 1851) đã kích thích nền 
kinh tế và khiến người ta nghĩ đến 
Úc như một miền đất hứa. Năm 
1854 chứng kiến sự kiện Eureka 
Stockade ở Ballarat, một cuộc nổi 
dậy chống thuế mà một số người 
xem như là một sự kiện rất quan 
trọng trong sự phát triển của nền 
dân chủ của nước Úc. Đây cũng là 
giai đoạn đầu tiên người Trung 
Quốc nhập cư, với 50.000 người 
Trung Quốc đến và thành lập nhiều 
khu phố Tàu.

lịch sử Úc
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LIÊN BANG

1901

Khối Thịnh vượng chung Úc đã 
được thành lập vào năm 1901 và có 
chính quyền liên bang ở tất cả các 
bang. Người ta nhất trí rằng thủ đô 
có thể là ở NSW nhưng không gần 
quá 100 km tính từ Sydney. Điều 
này dẫn đến sự ra đời của Canberra, 
với một quốc hội tạm thời được 
thành lập tại Melbourne trong 
27 năm.

 
HỘI NHẬP VÀ ĐA VĂN HÓA

1949-1974

Sự kết thúc của thế chiến thứ hai, 
và sau đó là chiến tranh Việt Nam, 
đã dẫn đến một làn sóng người 
di cư đến Úc. Công trình xây dựng 
Snowy Mountains Scheme (1949 
- 1974) sử dụng 100.000 người lao 
động với 70% là người nhập cư từ 
30 quốc gia khác nhau. Sự di cư ổn 
định từ châu Á bắt đầu vào những 
năm 1970 và bây giờ, mọi người 
từ khắp nơi trên thế giới coi Úc là 
nhà. Điều này được phản ánh trong 
nhiều khía cạnh của cuộc sống tại 
Úc, với xã hội Úc được biết đến với 
sự bình đẳng và không có sự phân 
biệt giai cấp rõ ràng.

 
THẾ CHIẾN

1915

Vào tháng Tư năm 1915, Quân đội 
Úc và New Zealand (ANZACs) đã 
tham gia vào chiến dịch Gallipoli 
trong thế chiến thứ nhất. Mặc dù 
thất bại, trận chiến này có liên 
quan rất lớn trong sự hình thành 
các đặc điểm của người Úc. Ngày 25 
tháng Tư, ngày đặt chân đầu tiên 
đến Gallipoli, là Ngày ANZAC - vào 
ngày này, người Úc tưởng nhớ và tỏ 
lòng kính trọng đối với sự hy sinh 
của lực lượng vũ trang, cả trong 
quá khứ và hiện tại, trong các cuộc 
xung đột trên thế giới.
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ĐỌC TIẾNG ANH MỖI NGÀY

XEM PHIM CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH

VIẾT NHẬT KÝ BẰNG TIẾNG ANH

NGHE NHẠC TIẾNG ANH 

NÓI TIẾNG ANH VỚI MỘT NGƯỜI BẠN

BẢO HIỂM Y TẾ DU HỌC SINH 
(OSHC) LÀ GÌ?
Tất cả sinh viên ở Úc phải có bảo hiểm OSHC để 
bao trả trong toàn bộ thời gian lưu trú. Bạn cần 
mua bảo hiểm này khi xin cấp thị thực. OSHC 
bao trả chi phí hỗ trợ y tế nội trú, ngoại trú, 
thuốc kê toa và hỗ trợ xe cấp cứu. Hãy chắc chắn 
rằng bạn biết phạm vi bao trả của bạn để tránh 
bất kỳ khoản phí không mong muốn nào.

CẢI THIỆN VỐN TIẾNG ANH CỦA 
BẠN

   
Itatem harchit, que pro disitia essitia iminver 
speditatur a quia quam ut et es aut qui aliqui 
dolenim qui doluptatum vid ut que percita tinctor 
sam nist quae voluptia susandae plam non rem

 

Hãy chuẩn bị cho du học Úc bằng cách tìm hiểu  
về quá trình này và cách IDP Education có thể giúp bạn. 

CHUẨN BỊ
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TÔI CẦN PHÍCH CẮM 
HOẶC BỘ CHỈNH 
DÒNG NÀO?
Nước Úc sử dụng nguồn điện 
240AC với phích cắm ba chân dẹt 
trên các thiết bị. Sinh viên đến từ 
hầu hết các nước châu Á, châu Phi, 
châu  u và Nam Mỹ cần có các thiết 
bị có điện áp giống như ở Úc. Sinh 
viên từ các nước này sẽ chỉ cần một 
bộ chỉnh dòng để các thiết bị của 
họ có thể hoạt động.

Sinh viên đến từ Bắc Mỹ và Nhật 
Bản với các thiết bị cũ có thể cần 
phải sử dụng một bộ chuyển đổi 
điện áp. Tuy nhiên, hầu hết các 
thiết bị mới đều có khả năng xử 
lý sự thay đổi điện áp. Trên nhãn 
“thông số kỹ thuật” của một số 
thiết bị sẽ ghi rằng thiết bị đó có 
thể xử lý dải điện áp 100V-240V, 
có nghĩa là nó sẽ không cần bộ 
chuyển đổi.

TÔI CẦN BIẾT NHỮNG GÌ VỀ CÁC 
BỆNH VIỆN Ở ÚC?
Nếu bạn cần đến bệnh viện công trong trường 
hợp không khẩn cấp hoặc để thực hiện một thủ 
thuật tự chọn, hãy gọi cho nhà cung cấp OSHC 
của bạn và kiểm tra xem bạn có được bảo hiểm 
hay không. Hãy nhớ hỏi nhà cung cấp OSHC rằng 
bệnh viện gần nhất được đồng ý bảo hiểm ở đâu. 
Sau đó bạn nên gọi đến bệnh viện đó để xác nhận 

rằng bạn sẽ được chấp nhận như là một bệnh 
nhân có bảo hiểm OSHC. Không có gì tệ hơn là 
gặp một số bất ngờ hành chính khó chịu khi tất 
cả những gì bạn muốn là điều trị y tế! Hãy nhớ 
rằng, OSHC của bạn có thể không bao trả các dịch 
vụ của bệnh viện tư nhân cho bạn.
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VĂN PHÒNG SINH VIÊN QUỐC TẾ

Trong khuôn viên trường, văn phòng này là người 
bạn thân thiết nhất của bạn. Hãy chắc chắn rằng 
bạn sẽ gặp các nhân viên để làm quen. Họ sẽ hỗ 
trợ bạn định hướng, tổ chức các sự kiện xã hội và 
trả lời các câu hỏi của bạn.

THƯ VIỆN

Thư viện có nhiều thứ hơn là một bộ sưu tập 
sách. Thư viện có đầy đủ các phòng họp, TV, cơ sở 
dữ liệu tạp chí, máy tính và nhiều hơn nữa. Nếu 
bạn không thể hoàn thành công việc ở nhà, hãy 
đi xuống thư viện. Học cách sử dụng thư viện có 
hiệu quả sẽ cải thiện đáng kể cơ hội trở nên thực 
sự thành công trong học tập của bạn. Các thư 
viện cũng tổ chức nhiều hội thảo để nâng cao kỹ 
năng học tập của bạn. 

NHỮNG DỊCH VỤ NÀO SẼ ÐƯỢC 
CUNG CẤP TRONG KHUÔN VIÊN 
TRƯỜNG?
Những dịch vụ nào sẽ được cung cấp trong khuôn 
viên trường?

Có nhiều dịch vụ và cơ sở vật chất trong khuôn 
viên trường để hỗ trợ bạn học tập thuận lợi nhất. 
Hiểu được mục đích và giá trị của mỗi dịch vụ khi 
bắt đầu sẽ giúp bạn sử dụng chúng tốt hơn. 

TRUNG TÂM NGHỀ NGHIỆP  

Văn phòng này sẽ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra 
một sơ yếu lý lịch có hiệu quả, giải thích làm thế 
nào để hoàn thành một hồ sơ xin việc và chuẩn 
bị cho một cuộc phỏng vấn việc làm. Nhân viên 
cũng có thể giúp bạn lập kế hoạch sự nghiệp sau 
đại học của bạn và khám phá cơ hội làm việc tình 
nguyện và thực tập. Không nhiều sinh viên nhờ 
đến họ bởi vì họ chỉ đơn giản là không biết về họ.

TÔI CÓ THỂ DÙNG NHỮNG TÀI NGUYÊN NÀO ÐỂ CẢI THIỆN KỸ 
NĂNG TIẾNG ANH CỦA TÔI?
Rào cản ngôn ngữ là điều mà tất cả sinh viên quốc tế, sinh viên mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ 
đẻ phải vượt qua trong khi học tập tại Úc. Có thể mọi việc sẽ khó khăn khi trò chuyện với mọi người 
bằng tiếng Anh, vì vậy chúng tôi đã tạo ra một danh sách thú vị, với các công cụ trực tuyến tương tác để 
giúp cải thiện sự tự tin của bạn.

TIÊU ÐỀ LIÊN KẾT ÐÂY LÀ GÌ?

English Central englishcentral.com
Một nền tảng gồm đầy đủ các video tiếng Anhgiúp bạn 
dần dần xây dựng kỹ năng nghe/đọc hiểu của bạn.

BBC Learning English
bbc.co.uk/ 
learningenglish

Xem các video được chỉnh sửa cẩn thận của họ và sau đó 
hoàn thành các hoạt động liên quan để nâng cao kiến 
thức của bạn về tiếng Anh.

italki italki.com
Lựa chọn giữa người bản ngữ và nhữnggia sư giỏi (đắt 
hơn) để có cuộc trò chuyện video 1-1với bạn.

Busuu busuu.com
Một trang web và ứng dụng di động, BUSUU là một 
mạng xã hộicủa người học ngoại ngữ.



Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn

Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn tại Trung tâm chuyên về Anh 
ngữ của chúng tôi.

> Sĩ số lớp học ít > Do chính phủ sở hữu 
> Chi phí hợp lý >  Các chương trình liên thông vào Đại học 

tại Adelaide

Các chương trình từ 5 tới 40 tuần 
> Khóa luyện thi IELTS 
> Tiếng Anh Tổng quát 
> Tiếng Anh Học thuật

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  
tafesa.edu.au/international
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Con đường vào đại học
TAFE South Australia là lựa chọn học liên thông tuyệt vời để vào đại học. Các 
chương trình liên thông bao gồm văn bằng, khóa học hai chuyên ngành và 
chuyển đổi tín chỉ.

Bạn có thể nộp đơn xin học các chương trình cấp Chứng chỉ, Diploma Nâng 
cao và Văn bằng Đại cương. Những chương trình này sẽ giúp bạn vào học 
đại học cũng như ghi nhận tín chỉ cho khóa học đại học mà bạn lựa chọn.

Học tập tại TAFE South Australia
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Danh sách việc cần làm để xin 
cấp thị thực

KIỂM TRA TIẾNG ANH

Trường mà bạn lựa chọn sẽ có điểm tiếng Anh tối thiểu để có thể nhập học. Hãy liên hệ trực tiếp với 
trường để tham khảo thông tin về các yêu cầu này.

NỘP ÐƠN ỨNG TUYỂN

Hầu hết các đơn ứng tuyển sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, bằng chứng điểm tiếng Anh, chi tiết về trình 
độ học vấn và lựa chọn học tập của bạn. Bạn cũng có thể phải nộp một khoản phí ứng tuyển nhỏ, mặc 
dù một số trường miễn phí cho các đơn nộp trực tuyến.

NHẬN VÀ CHẤP NHẬN ÐỀ NGHỊ

Những ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được một Thư mời từ các trường cũng như một biểu mẫu chấp 
nhận. Một khi bạn chấp nhận đề nghị, bạn cần nộp tất cả các tài liệu và phí có liên quan cho nhà 
trường. Hãy chắc chắn đọc kỹ Thư mời để biết các điều kiện có thể đi kèm. Một khi các điều kiện này 
được đáp ứng, nhà trường sẽ gửi cho bạn một Thư nhập học (CoE) điện tử.

SẮP XẾP THỊ THỰC

Bạn sẽ cần cung cấp Thư nhập học (CoE) này để xin cấp thị thực sinh viên. Chính phủ Úc mới đây đã đưa 
ra quy trình cấp thị thực du học nhanh hơn, dễ dàng hơn. Quy trình đơn giản hóa này giúp sinh viên 
quốc tế có thời gian xử lý nhanh hơn khi các yêu cầu tài chính dễ dàng được đáp ứng hơn. Ðể biết thông 
tin đầy đủ, hãy xem border.gov.au

GHI DANH NHẬP HỌC

Nhiều trường muốn sinh viên quốc tế ghi danh nhập học khi đến nơi, nhưng một số trường cho phép 
ghi danh nhập học trực tuyến trước khi xuất cảnh. Hỗ trợ ghi danh nhập học và hướng dẫn thường 
được cung cấp trước khi học kỳ bắt đầu.
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CUỘN QUẦN ÁO ÐỂ TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN

NHÉT VỚ VÀO TRONG GIÀY

SỬ DỤNG CÁC TÚI TO NHƯNG VẪN PHẢI CHÚ Ý  
ÐẾN TRỌNG LƯỢNG

GÓI GHÉM QUẦN ÁO CÓ THỂ MẶC THÀNH  
NHIỀU LỚP VÀ DỄ PHỐI HỢP

MẸO GÓI GHÉM ÐỒ ÐẠC

 
Itatem harchit, que pro disitia essitia iminver 
speditatur a quia quam ut et es aut qui aliqui 
dolenim qui doluptatum vid ut que percita tinctor 
sam nist quae voluptia susandae plam non rem

   

Quyết định mang theo những gì đến Úc có thể là một 
quyết định khó khăn. Hãy đọc tiếp để khám phá thông 
tin quan trọng về những gì cần mang theo trong hành 
trình của bạn.

LẬP KẾ HOẠCH
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TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU TÔI CÓ 
QUÁ NHIỀU HÀNH LÝ?
Phí hành lý quá cân của các hãng hàng không 
có thể cao nên nhiều sinh viên cân nhắc vận 
chuyển hành lý quá cân đến Úc. Ðây có thể là một 
phương thức an toàn và tiết kiệm để tránh phí 
hàng không đắt đỏ. Tất cả

hàng hóa đều được bảo hiểm và một số công ty 
có thể lưu kho hàng hóa của bạn cho đến khi bạn 
đang định cư ở chỗ ở mới.

Họ giải quyết tất cả các yêu cầu hải quan ở cả hai 
đầu và cho phép bạn tập trung vào mọi thứ khác 
mà bạn cần sắp xếp. Bạn có thể theo dõi tài sản 
của mình trực tuyến để luôn biết chúng đang ở 
đâu và có mức độ bảo mật bổ sung.

SẮP XẾP TRƯỚC KHI BẠN RỜI ÐI:

1  TẢI CÁC BẢN SAO CỦA TÀI LIỆU, HÌNH ẢNH, ÂM NHẠC LÊN KHO LƯU TRỮ ÐÁM MÂY

2 LƯU THÔNG TIN VÀ CHI TIẾT LIÊN LẠC QUAN TRỌNG VÀO MỘT TÀI LIỆU GOOGLE 

3  TÌM HIỂU CHUYẾN BAY CỦA BẠN - GIỚI HẠN TRỌNG LƯỢNG, GIẢI TRÍ VÀ ÐỒ ĂN

4 SẮP XẾP NGƯỜI ÐÓN BẠN TẠI SÂN BAY KHI BẠN ĐẾN NƠI

5  NẾU BẠN MANG THEO ÐIỆN THOẠI, HÃY TẢI VỀ MỘT ỨNG DỤNG CHO PHÉP BẠN LIÊN  
LẠC VỚI GIA ĐÌNH  VÀ BẠN BÈ QUA WI-FI

6 THÊM DẤU HIỆU DỄ NHẬN BIẾT CHO HÀNH LÝ CỦA BẠN

7  MANG HÀNH LÝ XÁCH TAY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÁC CHUYẾN ÐI  
TRONG NGÀY VÀ SỬ DỤNG  HÀNG NGÀY

TÔI NÊN MANG THEO NHỮNG 
LOẠI HÀNH LÝ NÀO?
Nếu bạn chưa có hành lý thì bạn cần tìm ra lựa 
chọn tốt nhất cho bạn. Bạn có thể mượn từ một 
thành viên trong gia đình, nhưng sau đó họ sẽ 
không có nó trong một thời gian dài. Hãy ghi 
nhớ mọi giới hạn kích thước và trọng lượng của 
các chuyến bay của bạn, bao gồm cả các chuyến 
bay nối.

Xác định xem ba lô hay vali kéo phù hợp hơn với 
bạn. Dù bạn quyết định như thế nào, hãy chắc 
chắn rằng bạn có thể mang nổi nó! Bạn bè và gia 
đình có thể đưa bạn ra sân bay, nhưng bạn sẽ 
phải tự lo khi đến Úc.  
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TÔI CẦN BIẾT NHỮNG HẠN CHẾ 
HẢI QUAN NÀO?
Ðể bảo vệ biên giới Úc, có những hạn chế đối với 
một số mặt hàng. Bạn phải có giấy tờ cho bất kỳ 
loại thuốc nào bạn mang theo. Các mặt hàng trái 
cây và thực vật cũng phải

được khai báo để giúp bảo vệ môi trường độc 
đáo của Úc. Ðể có danh sách đầy đủ các mặt hàng 
bị hạn chế và thông tin về cách điền vào phiếu 
thông tin nhập cảnh của bạn khi đến Úc, hãy 
xem: 

border.gov.au

NHỮNG GÌ KHÔNG NÊN MANG THEO:

1   GIA VỊ HOẶC CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT, VÍ DỤ, BẠN CÓ  
THỂ DỄ DÀNG MUA HẦU HẾT CÁC GIA VỊ CHÂU Á TẠI CÁC SIÊU THỊ CHÂU Á Ở ÚC.

2 VĂN PHÒNG PHẨM RẤT SẴN CÓ, NÊN KHÔNG CẦN MANG TẤT CẢ MỌI THỨ THEO BẠN.

3  NHIỀU TIỀN MẶT (TRÊN A$20.000).

4 HÀNG LẬU (PHIM ẢNH V.V.).

5 BẤT CỨ THỨ GÌ CÓ THỂ ÐƯỢC COI LÀ VŨ KHÍ. 

NÊN ÐÓNG GÓI NHỮNG GÌ TRONG HÀNH LÝ KÝ GỬI:

1  MỘT BẢN SAO HỘ CHIẾU

2  ÐỒ VỆ SINH CÁ NHÂN NHƯ KÍNH ÁP TRÒNG VÀ DUNG DỊCH, ÐỒ DÙNG PHỤ NỮ,  
DAO CẠO VÀ CÁC SẢN PHẨM CẠO RÂU.

3 DÂY ĐIỆN/BẢNG Ổ CẮM - CHO PHÉP BẠN CẮM NHIỀU THIẾT BỊ CHỈ VỚI MỘT BỘ CHUYỂN DÒNG.

4 BẤT KỲ CUỐN SÁCH/TÀI LIỆU NÀO BẠN MUỐN MANG THEO ÐỂ HỌC.

5 QUẦN ÁO PHÙ HỢP CHO CÁC MÙA KHI BẠN Ở ÚC. 
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NHỮNG GÌ NÊN 
MANG THEO 
TRONG HÀNH LÝ 
XÁCH TAY CỦA BẠN
Bạn không chắc chắn nên 
mang theo những gì lên máy 
bay? Các mục sau đây sẽ giúp 
bạn bắt đầu.

HỘ CHIẾU

Có thị thực du học hợp lệ

THƯ NHẬP HỌC

TIỀN TỆ ÚC

Một ít tiền khi bạn mới đến. 

NHẬT KÝ

Ðể ghi lại những trải nghiệm 
của bạn.

THUỐC THEO TOA

Với giấy tờ chứng minh toa 
thuốc cần thiết.

BỘ CHUYỂN DÒNG DU LỊCH

Cho thiết bị điện của bạn.

TỪ ÐIỂN

Ðể kiểm tra nghĩa của những 
từ bạn không biết chắc.

MÁY ẢNH

ÐIỆN THOẠI

MỘT VÀI BỘ QUẦN ÁO

Trong trường hợp hành lý của 
bạn đến trễ.

GHI CHÚ

Thông tin về chỗ ở của bạn, 
thỏa thuận đưa đón và một 
danh sách các số điện thoại có 
liên quan.

TAI NGHE

Ðể giải trí trên máy bay.

3
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TÔI CÓ NHỮNG LỰA CHỌN 
CHỖ Ở NÀO?

Bạn có thể thuê nhà tư nhân (hoặc ở một 
mình hoặc thuê chung với người khác),ở 
cùng nhà với một gia đình người bản địa, 
một căn hộ sinh viên hoặc ký túc xá của 
trường. Mỗi lựa chọn đều có những ưu điểm 
và nhược điểm riêng của nó. Xem bảng so 
sánh để hiểu rõ hơn. 

TÔI CÓ BIẾT KHÔNG? 

ÐI TỪ NHÀ ĐẾN TRƯỜNG MẤT BAO LÂU?

LÚC MỚI ĐẦU TÔI CẦN MUA NHỮNG THỨ GÌ?

TÔI CÓ CẦN PHẢI MUA THÊM BẢO HIỂM KHÔNG?

TÔI CÓ NHỮNG QUYỀN LỢI HỢP PHÁP GÌ?

NƠI Ở

Tìm kiếm nơi ở là một trong những yếu tố quan trọng để du 
học thành công tại Úc. Dù bạn có quyết định như thế nào, 
bạn cũng cần xem xét tất cả các lựa chọn mà bạn có và nắm rõ 
quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân.
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Thuê nhà tư nhân

Ð
ây là không gian 

sống độc lập thực 
sự - thuê căn hộ hoặc 
m

ột ngôi nhà m
ột 

m
ình hoặc với bạn 

cùng nhà.

Có đồ đạc - 
Ð

ồ đạc và các thiết bị 
chính.

Không có đồ đạc - Bạn sẽ 
phải tự cung cấp m

ọi thứ 
cho chính m

ình.

$175 - $400/tuần

Làm
 quen với m

ọi người và 
dễ kiểm

 soát hơn cách tổ chức 
cuộc sống của bạn. Có thể rẻ 
hơn các lựa chọn khác.

Tự chi trả m
ọi thứ. Bạn cũng 

có thể thấy cô đơn nếu bạn 
sống m

ột m
ình.

Căn hộ sinh viên

N
hững trung tâm

 lớn 
có rất nhiều căn hộ 
với kích thước khác 
nhau (1 đến 5 phòng 
ngủ).

- Phòng ngủ có đồ đạc 
đầy đủ
- hỗ trợ 24h
- Internet
- Thường nằm

 ở những 
vị trí tuyệt vời - Có phòng 
tắm

 và điều hòa nhiệt 
độ riêng

$250 - $500/tuần
An toàn và có điểm

 nhấn thực 
sự vào cộng đồng - m

ột số nhà 
có trên 400 sinh viên!

Có thể đắt đỏ và tốc độ inter-
net có thể khá chậm

 vào ban 
đêm

 khi tất cả m
ọi người 

cùng truy cập m
ột lúc.

Ký túc xá của trường

Cách không xa các 
trường đại học lớn, 
ký túc xá của trường 
chịu trách nhiệm

 về 
m

ọi m
ọi thứ cơ bản 

cho bạn.

- Phòng ngủ có đồ đạc 
(được dọn dẹp hàng 
tuần)
- Bữa ăn
- Internet
- Bếp chung
- Phòng tắm

 chung

$450-$700/tuần

Gặp rất nhiều người khác 
nhau Và dễ tiếp cận tiện nghi 
học tập học tập tuyệt vời. Bạn 
cũng có chỗ ăn nếu bạn không 
thích nấu nướng!

D
ùng chung phòng tắm

 
có thể gây phiền toái. Bạn 
thường bị ràng buộc bởi hợp 
đồng hàng năm

.

Ở
 nhà người bản xứ

Ở
 nhà người bản xứ 

nghĩa là sống với m
ột 

gia đình trong nhà 
của họ .

- Phòng ngủ có đồ đạc
- Bữa ăn
- Internet
- Tiện ích

$250 - $300/ tuần

Bạn sẽ nhận được hầu hết 
các bữa ăn của bạn cũng như 
Internet và bạn sẽ không phải 
lo lắng về việc thiết lập các 
tiện ích.

Sống chung với m
ột gia 

đình có thể có nhiều phiền 
phức. Bạn có thể sống khá xa 
trường của bạn.
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TIỀN KÝ QUỸ CỦA TÔI LÀ BAO 
NHIÊU?
Bạn sẽ cần trả trước một khoản tiền ký quỹ, tiền 
ký quỹ này sẽ được trả lại khi hợp đồng hết hạn 
nếu không có thiệt hại nào xảy ra và không có 
khoản nợ nào phát sinh. Theo pháp luật, tiền ký 
quỹ này không được vượt quá một tháng tiền 

thuê nhà nếu tiền thuê không vượt quá $350 một 
tuần nhưng có thể nhiều hơn nếu tiền thuê hơn 
$350 một tuần.

Chủ nhà cũng có thể yêu cầu bạn trả trước hai 
tuần tiền thuê nếu bạn phải trả hàng tuần nhưng 
họ cũng có thể yêu cầu trả trước một tháng nếu 
tiền thuê ít hơn $350 một tuần và bạn không trả 
tiền hàng tuần. 

TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH THUÊ MỘT CĂN NHÀ:

TÔI NÊN CÂN NHẮC NHỮNG YẾU TỐ NÀO KHÁC KHI CHỌN NHÀ?

1 ÐẢM BẢO BẠN CÓ ĐỦ TIỀN ĐỂ TRẢ TIỀN KÝ QUỸ

2 TÌM MỘT NGƯỜI GIỚI THIỆU HOẶC NGƯỜI BẢO LÃNH 

3 KIỂM TRA NHÀ TRƯỚC KHI KÝ HỢP ÐỒNG HOẶC TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC

4 CHỤP ẢNH CÁC VẤN ĐỀ HAY HỎNG HÓC

5 ÐỌC KỸ HỢP ÐỒNG THUÊ NHÀ CỦA BẠN TRƯỚC KHI KÝ

6 HÃY CHẮC CHẮN RẰNG BẠN NHẬN ÐƯỢC, VÀ ÐƯỢC GIỮ, MỘT BẢN SAO CỦA HỢP ÐỒNG THUÊ NHÀ

7 XÁC ÐỊNH AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH 

8 HÃY CHÚ Ý ÐẾN CÁC CHI TIẾT LIÊN QUAN ÐẾN VIỆC CHẤM DỨT HỢP ÐỒNG THUÊ NHÀ

NÓ CÓ GẦN TRƯỜNG CỦA TÔI KHÔNG?

PHƯƠNG THỨC ÐI LẠI VÀ CHI PHI ÐI LẠI?

GẦN ÐÓ CÓ GÌ? (CỬA HÀNG, BỆNH VIỆN, TRẠM  
CẢNH SÁT, CÔNG VIÊN)

NHÀ CÓ MÁY SƯỞI VÀ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG?

CÓ ỒN ÀO KHÔNG?

KHU VỰC NÀY CÓ AN TOÀN KHÔNG?

TÒA NHÀ CÓ ÐẢM BẢO AN NINH KHÔNG?

MỌI THỨ CÓ HOẠT ÐỘNG KHÔNG? (THIẾT BỊ  
BÁO CHÁY, ĐỒ GIA DỤNG, CÔNG TẮC ĐÈN)
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CAPPUCCINO LONG BLACK

FLAT WHITE

MOCHAESPRESSO

LATTE

Warm MilkCo�ee Shot Milk FoamChocolate PowderWater

Gọi một tách cà phê
Một số người có thể muốn nổi khùng khi gọi cà phê, nhưng đây là những điều 

cơ bản cần lưu ý nếu bạn muốn gọi một tách cà phê ở Úc.



CAPPUCCINO LONG BLACK

FLAT WHITE

MOCHAESPRESSO

LATTE

Warm MilkCo�ee Shot Milk FoamChocolate PowderWater
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LIỆU NƠI Ở CỦA TÔI CÓ INTERNET KHÔNG?

LIỆU TÔI CÓ CẦN MỘT CHIẾC ÐIỆN THOẠI MỚI KHÔNG?

TÔI SẼ SỬ DỤNG HẾT BAO NHIÊU DỮ LIỆU?

LÀM SAO TÔI CÓ THỂ GỌI ÐIỆN VỀ NHÀ?

TÔI CÓ BIẾT KHÔNG?

Trong chương này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào 
để kết nối với bạn bè và gia đình của bạn, cả trong nước 
và quốc tế. Chúng tôi sẽ dạy bạn làm thế nào để bắt đầu, 
bằng cách mua một thẻ SIM hoặc gói cước điện thoại.

GIAO TIẾP
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BẰNG CHỨNG VỀ NƠI THƯỜNG TRÚ TẠI ÚC

BẰNG CHỨNG NHẬP HỌC - THƯỜNG LÀ MỘT LÁ  
THƯ TUYỂN SINH TỪ TRƯỜNG CỦA BẠN

GIẤY TỜ TÙY THÂN - HỘ CHIẾU THƯỜNG LÀ LỰA  
CHỌN TỐT NHẤT

BẰNG CHỨNG VỀ THU NHẬP VÀ/HOẶC KINH PHÍ -  
MỘT PHIẾU LƯƠNG HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN  
NGÂN HÀNG

LÀM THẾ NÀO ÐỂ SẮP XẾP 
BĂNG THÔNG RỘNG DI ÐỘNG?
Nếu bạn cần kết nối máy tính xách tay hoặc máy 
tính bảng của bạn trong khi bạn đang ở Úc, một 
giải pháp dễ dàng là băng rộng di động. Bạn có 
thể chọn đúng dung lượng dữ liệu cho bạn và 
một thiết bị Wi-Fi phù hợp với nhu cầu của bạn, 
cho dù để học tập hoặc để sử dụng ở nhà.

vodafone.com.au/personal/mobile-broadband

LÀM THẾ NÀO ÐỂ MUA MỘT 
CHIẾC ÐIỆN THOẠI DI ÐỘNG MỚI?
Nếu bạn đang có kế hoạch ở lại một năm hoặc 
lâu hơn, và cần một chiếc điện thoại mới, lựa 
chọn tốt nhất của bạn đăng ký gói cước 12 hoặc 
24 tháng. Các gói cước điện thoại di động sẽ cung 
cấp cho bạn những giá trị tốt nhất và bạn có thể 
chọn một chiếc điện thoại và gói cước phù hợp 
với nhu cầu của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng đăng 
ký, hãy đến cửa hàng gần nhất với các giấy tờ 
được liệt kê trong bảng bên phải.

vodafone.com.au/personal

TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO ÐỂ HÒA 
MẠNG ÐIỆN THOẠI DI ÐỘNG 
TẠI ÚC?
Nếu bạn mua điện thoại di động từ nước ngoài, có 
một vài cách tuyệt vời để được kết nối. Trả trước là 
một cách dễ dàng và linh hoạt để kết nối. Bạn có 
thể nạp tiền để sử dụng với dữ liệu, văn bản, cuộc 
gọi trong nước và quốc tế, và bạn chỉ cần chọn một  
thẻ SIM và sau đó chọn cách nạp tiền cho bạn. Hơn 

thế nữa, trả trước cho phép bạn thoải mái nạp tiền 
mọi lúc mọi nơi, mà không bị ràng buộc vào một 
hợp đồng. Gói cước SIM Only đáp ứng tất cả nhu 
cầu dữ liệu, văn bản, cuộc gọi trong nước và quốc 
tế của bạn trong một gói cước chỉ với một thẻ SIM. 
Nó loại bỏ những rắc rối của việc mua gói cước 
điện thoại, hơn nữa bạn được thoải mái trả tiền 
hàng tháng, hoặc đăng ký gói SIM Only với thời 
hạn từ 12 đến 24 tháng.

vodafone.com.au/personal

TÔI CẦN NHỮNG GÌ ÐỂ KÝ MỘT HỢP ÐỒNG ÐIỆN THOẠI?

Vodafone là nhà mạng chúng tôi khuyên dùng.
vodafone.com.au



TỪ NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ?
Có rất nhiều thuật ngữ liên quan đến giáo dục 
đại học mà bạn có thể chưa từng nghe trước đây. 
Bảng chú giải thuật ngữ của chúng tôi sẽ giúp 
bạn hiểu và tận dụng tối đa thời gian học tập của 
bạn ở Úc. Chúng tôi không muốn bạn bỏ lỡ một 
điều gì đó quan trọng (hoặc thú vị!) chỉ vì bạn 
không hiểu một từ. 

Hạn ghi danh/hạn đóng tiền

Thời hạn mà bạn phải hoàn tất ghi danh và đóng 
học phí. Ngày cuối cùng để có thể rút tên khỏi 
một khóa học mà không bị ghi vào học bạ của 
bạn.

Khóa học 

Các môn riêng tạo nên một chương trình, thường 
được hoàn thành trong một học kỳ, có kết quả 
đánh giá cuối kỳ Mỗi khóa học sẽ có một người 
tổ chức kháa học, một thành viên trong đội ngũ 
giảng viên chịu trách nhiệm chung về giảng dạy.

Khoa

Ðơn vị tổ chức lớn nhất trong các trường đại học, 
chịu trách nhiệm về chương trình học. Các trường 
đại học chỉ có một số ít các khoa gồm có một số 
trường học bên trong. 

Toàn thời gian

Số đơn vị được coi là 1.0 EFTSL (Chương trình 
toàn thời gian). Sinh viên quốc tế tại Úc nói chung 
phải học toàn thời gian. 

Ðiểm trung bình (GPA)

Ðiểm số này là mức trung bình của các kết quả 
bạn nhận được trong chương trình của bạn, có 
tính đến giá trị đơn vị khác nhau của khóa học.

Bài giảng

Bài thuyết trình chính thức thường xuyên về tài 
liệu của khóa học, được cán bộ của khoa trình bày 
với số đông sinh viên.

Hướng nghiệp (tuần O)

Một tuần liên tục gồm các hoạt động và các buổi 
thông tin để chào đón sinh viên mới vào trường 
đại học. 

Thực hành

Buổi học thường kỳ mà sinh viên tham gia vào 
các bài tập hoặc thí nghiệm sau khi nghe trình 
bày tóm tắt và giải thích từ một giáo viên.

Học kỳ

Một năm học đại học đối với hầu hết sinh viên 
sẽ được chia thành hai học kỳ. Học kỳ một kéo 
dài trong nửa đầu năm (tháng Hai - tháng Bảy) 
và học kỳ hai kéo dài trong nửa cuối năm (tháng 
Tám - tháng Mười Hai). 

TAFE (Ðào tạo kỹ thuật và học thêm) 

Các trường đào tạo nghề dạy nhiều môn và cung 
cấp chứng chỉ và văn bằng ở mức độ khác nhau. 
Học sinh được giáo dục thiết thực và có định 
hướng.

Bảng điểm (Kết quả học tập)

Bạn phải trả tiền cho trung tâm sinh viên để lấy 
bảng điểm, sinh viên tốt nghiệp được cấp một 
bản sao miễn phí. Học bạ không chính thức có 
thể được in bằng tài khoản trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn 

Một nhóm thảo luận nhỏ thường bắt buộc, được 
dẫn dắt bởi một gia sư, để thảo luận theo tài liệu 
được trình bày trong bài giảng.
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Bạn không đơn độc

insiderguides.com.au là trang web cung cấp đầy đủ thông tin 
quan trọng bạn cần để tận dụng tối đa thời gian là sinh viên 
quốc tế của bạn. Hãy đọc qua các blog và bài viết của chúng 
tôi để nhận được lời khuyên từ các chuyên gia địa phương về 
việc sống và học tập tại Úc.

insiderguides.com.au



The nitty gritty: 1: 365 day expiry. Not for commercial or resale purposes. If you recharge on another Pay As you Go Plus product before your inclusions expire, 
any unused My Credit will rollover up to a maximum of $1000. 2: Standard international voice calls can be made to selected countries. Calls to China, Saint 
Pierre Miquelon and Singapore at 2c per minute. Other call rates see vfau.co/prepaidIDDrates. Calls charged from your MyCredit in per minute increments.  
3: Not for commercial or resale purposes. Amount of inclusions and expiry set via My Vodafone or the online tool at vodafone.com.au. Final recharge price based 
on choice. Once your inclusions are chosen and recharge is purchased, no further changes can be made until next recharge. Once minute inclusion is exhausted 
calls will be charged from MyMix credit. 4: Data for use in Australia only. Once data inclusion is used, you will need to purchase a data add-on or recharge to 
continue using data. 5: Excludes Premium services and video calls. Standard Voice Calls to selected list of countries. Countries may change from time to time, 
see vodafone.com.au/internationalcountries for list of current countries. Fair use policy applies. See vodafone.com.au/fairuse.  MV01564 11.16

Vodafone 
Power to you

MyMix
Prepaid

Design your recharge with

7 days

You can now make the 
most of your Prepaid 
service by paying for 
what you choose.

With MyMix3, you’ll be 
able to select the perfect 
Prepaid inclusions that 
suit you in Australia. Enjoy 
surfing the internet? Select 
data. Are your friends 
and family overseas? Add 
standard international 
minutes to selected 
countries. Like to chat 
locally? Choose standard 
national minutes. Use 
our MyMix tool online to 
work out the ideal plan 
combination that suits 
you best.

Data 2c per MB. 

Standard international calls from 2c per minute.2

Standard national calls and texts at 20c per minute and per text.

All for use in Oz.

from just $10 per recharge1

days

You can use your Prepaid for
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LÀM THẾ NÀO ÐỂ TRÁNH TRẢ PHÍ MỖI LẦN TÔI  
CHUYỂN TIỀN?

TÔI CÓ ÐỦ TIỀN ÐỂ TRANG TRẢI CHI PHÍ SINH  
HOẠT KHÔNG?

LÀM THẾ NÀO ÐỂ THEO DÕI CHI TIÊU CỦA TÔI?

LÀM THẾ NÀO ÐỂ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG?

TÔI CÓ BIẾT KHÔNG?

GettInG StartedGettInG StartedGettInG Started

Tiền và ngân hàng là những yếu tố quan trọng của việc học 
tập tại Úc nên hãy đọc để khám phá thêm. Phần này chứa 
các thông tin quan trọng về thu xếp một tài khoản ngân 
hàng, quản lý ngân sách và thanh toán hóa đơn của bạn.

TIỀN VÀ NGÂN HÀNG
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CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NẰM 
Ở ÐÂU?
Nhiều chi nhánh có đội ngũ nhân viên đa ngôn 
ngữ nếu bạn cần hỗ trợ bằng một ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh. Máy rút tiền tự động (ATM) 
cung cấp dịch vụ rút tiền 24/7 và được đặt trên 
toàn thành phố và các khuôn viên trường khác 
nhau. Để tìm chi nhánh hoặc ATM gần nhất, hãy 
xem trang web hoặc sử dụng ứng dụng di động 
của ngân hàng Úc của bạn. 

TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO ÐỂ LẬP 
MỘT TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG?
Bước này rất dễ dàng. Khi đến nơi, chỉ cần đi vào 
một ngân hàng ở Úc và cho họ biết bạn là một 
sinh viên quốc tế và muốn mở một tài khoản. 
Bạn sẽ cần phải mang theo ảnh nhận dạng, bằng 
chứng địa chỉ cư trú tại Úc và bằng chứng tuyển 
sinh. Bạn sẽ được cung cấp quyền truy cập vào 
một tài khoản theo ngày và một tài khoản tiết 
kiệm trực tuyến. Một khi bạn đã được xác định và 
bạn trên 16 tuổi, bạn sẽ nhận được một thẻ ghi 
nợ (khi họ làm xong thẻ). 

WHAT SHOULD I BRING  
WITH ME?
1.      HỘ CHIẾU, GIẤY KHAI SINH HOẶC GIẤY  

CHỨNG MINH NHÂN DÂN (NẾU CÓ)

2.      BẰNG CHỨNG VỀ ÐỊA CHỈ CƯ TRÚ Ở ÚC  
(CÓ THỂ LÀ MỘT HÓA ÐƠN GIA ĐÌNH)

3.     BẰNG CHỨNG TUYỂN SINH

Lưu ý - Bạn không cần phải có Số hồ sơ thuế để 
mở một tài khoản ngân hàng, nhưng nếu không 
có nó, bạn sẽ bị đánh thuế rất nhiều vào tài 
khoản của bạn.

TẠI SAO TÔI CẦN MỘT TÀI 
KHOẢN NGÂN HÀNG ÚC?
Là một sinh viên quốc tế, bạn cần phải chắc chắn 
rằng bạn có đủ tiền để chi trả cho việc học tập, 
sách vở và sinh hoạt phí. Bạn cũng cần chắc chắn 
rằng tiền của bạn được an toàn và rằng bạn có 
thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Bạn có thể sử dụng 
một tài khoản theo ngày cơ bản để trả học phí, 
tiền thuê nhà hay chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Mở tài khoản ngân hàng Úc sẽ cho phép bạn 
kiếm tiền tại Úc. Bất kỳ khoản thanh toán nào 
bạn nhận được từ việc làm hoặc học bổng sẽ cần 
phải được trả trực tiếp vào

tài khoản Úc. Ngoài ra bạn sẽ dễ dàng có thể 
nhận tiền mà không phải trả phí chuyển tiền 
quốc tế. Khi mở một tài khoản, bạn sẽ được cung 
cấp một thẻ ghi nợ, cho phép bạn mua sắm trên 
khắp nước Úc và trực tuyến mà không phải trả 
phí bổ sung. 
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CÓ NHỮNG TÀI NGUYÊN NÀO 
ĐỂ GIÚP TÔI TIẾT KIỆM TIỀN?
Nếu bạn chỉ đơn giản là tìm cách tiết kiệm tiền 
thì việc gia nhập hội sinh viên của trường bạn 
là cách bắt đầu tuyệt vời. Họ thường đã sắp xếp 
giảm giá với các cửa hàng bán lẻ và dịch vụ

được cung cấp cả trong và ngoài khuôn viên 
trường. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào về tài 
chính thì liên hệ đầu tiên của bạn nên là trường 
của bạn. Họ có đủ nhân viên giỏi sẵn sàng giúp 
đỡ và có thể chỉ cho bạn đi đúng hướng để tìm 
hỗ trợ.

LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ HỌC 
CÁCH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH?
Sống một mình lần đầu tiên thường sẽ là lần đầu 
tiên mà người trẻ có trách nhiệm quản lý ngân 
sách của mình. Bất kể nếu bạn có được tiền từ 
việc làm, học bổng, tiền vay hoặc gia đình chu 
cấp, việc quan trọng là không để tiêu quá tay. 
Sách hướng dẫn tính chi phí sinh hoạt sẽ giúp 
bạn chia nhỏ chi tiêu của bạn và xác định các khu 
vực cần tiết kiệm. 

insiderguides.com.au/cost-of-living-calculator

LÀM THẾ NÀO ÐỂ CHUYỂN TIỀN 
VÀ QUẢN LÝ TIỀN?
Với gia đình và bạn bè ở nước ngoài, việc hiểu 
làm thế nào để chuyển tiền quốc tế là rất quan 
trọng. Hãy chắc chắn rằng bạn có tất cả các mã số 
cần thiết (SWIFT, Sort và (đối với người châu  u) 
IBAN) và số tài khoản chính xác.

THIẾT LẬP NGÔI NHÀ CỦA 
BẠN
Chỗ ở của bạn có thể đến với hầu hết các mặt 
hàng chủ yếu cung cấp nhưng có một số mục 
bạn cần phải mua cho chính mình. Dưới đây là 
một hướng dẫn ngắn gọn để giúp bạn bắt đầu.

Phòng ngủ   
Chôn vào tường - Target (target.com.au), Spotlight 
(spotlightstores.com)     
Móc treo quần áo - Ikea (ikea.com), Big W (bigw.com.
au)

Phòng vệ sinh 
đồ tắm rửa - Chemist Warehouse (chemistwarehouse.
com.au), Priceline (priceline.com) 
khăn - Kmart (kmart.com.au), Spotlight 
(spotlightstores.com)

Phòng làm việc 
máy vi tính - Officeworks (officeworks.com.au)   
đèn - Officeworks (officeworks.com.au), Big W (bigw.
com.au)

Nhà bếp     
nồi, chảo - Ikea (ikea.com), Target (target.com.au) 
Bát đĩa, dao kéo - Ikea (ikea.com), Kmart  
(kmart.com.au)

1

2

3

4
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VIẾT MỘT SƠ YẾU LÝ LỊCH

NỘP ÐƠN XIN SỐ HỒ SƠ THUẾ

MỞ MỘT TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ÚC

NÓI CHUYỆN VỚI TRUNG TÂM NGHỀ NGHIỆP CỦA  
TRƯỜNG

SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN

VIẾT THƯ XIN VIỆC CÓ ĐỊNH HƯỚNG RÕ RÀNG

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN 
MẠNG LƯỚI?

Xây dựng mối quan hệ và mối liên lạc mà có 
thể dẫn đến những cơ hội trong tương lai là 
kỹ năng quan trọng cần phát triển và có thời 
gian nào tốt hơn để bắt đầu làm việc này hơn 
là tại trường đại học. Bạn học cùng lớp, các 
gia sư và giảng viên có thể đóng một vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới 
của riêng bạn. Tham dự sự kiện có liên quan 
đến chương trình học của bạn là một cách 
bắt đầu tuyệt vời, như là bắt đầu làm việc với 
‘thương hiệu cá nhân’ riêng của bạn bằng 
cách tạo ra một danh mục hoặc một trang 
web cá nhân. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM ĐƯỢC MỘT 
CÔNG VIỆC?

GettInG Started

Itatem harchit, que pro disitia essitia iminver 
speditatur a quia quam ut et es aut qui aliqui 
dolenim qui doluptatum vid ut que percita tinctor 
sam nist quae voluptia susandae plam non rem

GettInG Started
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tìm 
công việc bán thời gian và công việc sau khi tốt nghiệp 
cũng như khám phá những ưu điểm của việc làm tình 
nguyện. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy lý do tại sao bạn 
cần phải hiểu quyền lợi lao động của bạn.

VIỆC LÀM
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1.        TÊN VÀ ĐỊA CHỈ (KHÔNG BAO GỒM NGÀY SINH VÀ 
HÌNH ẢNH CỦA BẠN)

2.       TÌNH TRẠNG THỊ THỰC

3.       LỊCH SỬ GIÁO DỤC

4.       LỊCH SỬ VIỆC LÀM

5.       THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ 
CÁC THÀNH TÍCH CỦA BẠN

6.      NGÀY & GIỜ BẠN CÓ THỂ LÀM VIỆC

7.      MỘT THƯ GIỚI THIỆU TỪ BẤT KỲ NGƯỜI SẾP CŨ NÀO

8.      CŨNG CÓ THỂ BAO GỒM MỘT THƯ GIỚI THIỆU CÁ 
NHÂN

LÀM THẾ NÀO ÐỂ VIẾT 
MỘT SƠ YẾU LÝ LỊCH?
Các phần cơ bản của một sơ yếu 
lý lịch bao gồm thông tin liên lạc 
của bạn, quá trình làm việc trước 
đây và, đối với sinh viên và cựu 
sinh viên mới tốt nghiệp, chi tiết 
về bằng cấp của bạn. Hãy viết càng 
ngắn gọn càng tốt và nhờ ai đó đọc 
lại hộ bạn.

Bao gồm ít nhất một người giới 
thiệu; đây phải là một người thuê 
lao động trước đây hay một người 
biết công việc hoặc thái độ học tập 
của bạn Nói chuyện với một gia sư 
thân thiện nếu bạn cần ai đó làm 
người giới thiệu cho bạn. Sơ yếu 
lý lịch và thư xin việc của bạn nên 
nhắm mục tiêu vào một vai trò đặc 
biệt; không sử dụng các bản chung 
cho tất cả các công việc.

TÔI CÓ THỂ LÀM VIỆC TRONG 
KHI ÐI HỌC KHÔNG?
Trong khi thị thực du học còn thời hạn, bạn có thể 
làm việc lên đến 40 giờ mỗi hai tuần trong suốt 
học kỳ và số giờ không giới hạn trong thời gian 
nghỉ học kỳ. Khoảng thời gian hai tuần nghĩa là 
14 ngày. Úc có luật lệ về đảm bảo quyền cơ bản 
tại nơi làm việc, bao gồm cả tiền lương và điều 
kiện tối thiểu. Bạn nên luôn luôn được trả công 
cho công việc mà bạn làm, bao gồm các ca đào 
tạo và thử nghiệm và được trả công ít nhất mỗi 
tháng một lần, nhận phiếu lương trong vòng một 
ngày làm việc được trả tiền. Người thuê lao động 
không được phép đưa cho bạn hàng hóa, dịch vụ 
(bao gồm cả thực phẩm) thay vì trả lương. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM MỘT 
CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN?
Sau khi có Số hồ sơ thuế, mở tài khoản ngân hàng 
và hoàn thành sơ yếu lý lịch của bạn, bạn đã sẵn 
sàng để bắt đầu tìm kiếm công việc của bạn. Các 
ngành nhà hàng, khách sạn và bán lẻ thường là 
người sử dụng lao động lớn nhất của sinh viên vì 
thời gian của họ khác nhau và họ cần người lao 
động không cố định. Một lựa chọn khác nên xem 
xét là dạy thêm, xem tutorsfield.com.au để biết 
thêm thông tin về việc tìm kiếm công việc gia 
sư liên quan đến ngành học của bạn. Trung tâm 
nghề nghiệp của trường, hoặc bảng tin việc làm 
trực tuyến cũng có thể có một số vai trò đặc biệt 
cho sinh viên.

TÔI NÊN VIẾT NHỮNG GÌ TRÊN 
BẢN SƠ YẾU LÝ LỊCH?



Men’s: a-league.com.au
Women’s: w-league.com.au

Men’s: afl.com.au
Women’s: afl.com.au/womens

Men’s: nbl.com.au
Women’s: wnbl.com.au cricket.com.au

netball.com.au nrl.com

lịch thể thao hàng năm
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TÔI CẦN BIẾT GÌ VỀ THUẾ?
Trước khi làm việc ở Úc, bạn nhất thiết phải có 
một số hồ sơ thuế (TFN). TFN của bạn sẽ đảm 
bảo thuế suất chính xác dựa trên số tiền bạn 
kiếm được. Úc có ngưỡng miễn thuế là 18.200$, 
có nghĩa là bạn sẽ không phải trả thuế nếu bạn 
kiếm được ít hơn số tiền này trong một năm. Nếu 

bạn bị khấu trừ thuế thu nhập, bạn sẽ cần phải 
điền một tờ khai hoàn thuế vào cuối năm tài 
chính. Nhận TFN của bạn ở đây:

ato.gov.au

TẠI SAO TÔI NÊN LÀM VIỆC 
TÌNH NGUYỆN?
Làm việc tình nguyện sẽ cung cấp cho bạn nhiều 
kỹ năng mềm, nâng cao kỹ năng giao tiếp của 
bạn, cho phép bạn làm quen với những người 
bạn mới và hoà nhập hơn với cộng đồng mới 
của bạn. Trường đại học của bạn có thể có một 
văn phòng hoạt động tình nguyện, nhưng nếu 
không, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ở các văn phòng 
nghề nghiệp. Làm việc tình nguyện bên ngoài 
trường có thể đưa bạn hòa nhập sâu hơn với 
cộng đồng địa phương và cho phép bạn tìm 
hiểu về phong tục của Úc. Kinh nghiệm bạn có 
thông qua các hoạt động tình nguyện có thể 
là lợi thế tuyệt vời khi bạn ứng tuyển cho một 
công việc chuyên nghiệp.

volunteer.com.au - govolunteer.com.au

NHỮNG CÔNG VIỆC PHỔ BIẾN 
NHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN 
QUỐC TẾ LÀ GÌ?
1. SẮP XẾP HÀNG HÓA

2. TRỢ LÝ BÁN HÀNG BÁN LẺ

3. TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH

4. TRÔNG KHO

5. NHÂN VIÊN PHA CHẾ

6. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

7. NHÂN VIÊN LAU DỌN

8. NHÂN VIÊN SỰ KIỆN

9. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

10. LỄ TÂN

Danh sách này dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi One Shift và bạn có thể sử dụng 

trang web của họ để tìm kiếm một công việc: oneshiftjobs.com



TÔI CÓ BIẾT KHÔNG?
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LÀM THẾ NÀO ÐỂ HIỂU 
NHỮNG CÂU ÐÙA CỦA ÚC?
Người Úc nổi tiếng là hài hước nhưng câu đùa 
của họ có thể khó hiểu đối với những người từ 
các nước khác. Thông thường, người Úc không 
quá nghiêm túc với bản thân và nói đùa quên 
thể diện. Họ cũng lôi bạn bè ra làm trò đùa và 
điều này thường là một dấu hiệu của một tình 
bạn tốt! Những đặc điểm khác như mỉa mai và 
rập khuôn cũng phổ biến, để biết chi tiết hơn, 
hãy xem: insiderguides.com.au/a-beginners-guide-
to-aussie-humour

ÐỊA LÝ CỦA ÚC?

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ÚC?

LUẬT PHÁP ÚC?

NGHI THỨC ÚC?

GettInG StartedGettInG StartedGettInG Started
Úc là một đất nước đa dạng và thân thiện, có nguồn gốc 
từ người bản địa và người Anh đến nay, đại diện cho 
những con người từ nhiều nền văn hóa. Hãy tìm hiểu về 
lịch sử này và cách sử dụng tiếng lóng Úc hiện đại.

VĂN HÓA
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TIẾNG LÓNG ÚC
Mặc dù có rất nhiều ‘từ điển tiếng lóng Aussie (Úc)’, chúng có xu hướng tập trung vào tiếng lóng cũ mà 
hầu hết người Úc không sử dụng nữa (trừ khi họ đang bị mỉa mai). Một số thuật ngữ thậm chí không 
bao giờ được sử dụng. Một người Úc sẽ không bao giờ nói, ví dụ, “throw a shrimp on the barbie” (bỏ 
tôm lên bếp nướng đi) - bởi vì ở đây chúng tôi gọi tôm là ‘prawn’.

Vì vậy, đây là danh sách các từ/cụm từ lóng và từ viết tắt được sử dụng ở Úc mà các sinh viên quốc tế 
thực sự cần.

THỂ HIỆN BẢN THÂN

Aggro: Tức giận

Full on: Mạnh mẽ/Hoang dã

Heaps: Rất nhiều hoặc rất, ví dụ: heaps good’  
(rất tốt)

No worries: Ðừng lo lắng về điều đó/Sẽ ổn thôi

She’ll be right: Nó sẽ ổn thôi

______ as: như, hầu như bất cứ từ nào cũng có thể 
được chấp nhận ở đây; Bận rộn như, tuyệt vời như, 
mệt mỏi như. Để hiểu người nói, chỉ cần bỏ từ ‘as’ 
(như) và thêm ‘very’ (rất) vào phía trước và bạn sẽ 
hiểu ý họ.

ĐI CHƠI

Arvo: Buổi chiều

ATM: Máy rút tiền. Viết tắt cho từ 
Automatic Teller Machine (Máy 
rút tiền tự động).

Avo: Quả bơ

Barbie: BBQ

Bottle-o: Cửa hàng rượu

Breaky: Bữa ăn sáng

Cuppa: Một thức uống nóng, 
thường là trà

Chemist: Cửa hàng dược phẩm/
nhà thuốc

Dunny: Nhà vệ sinh

EFTPOS: Máy thanh toán điện tử 
(thẻ). Viết tắt cho từ Electronic 
Funds Transfer at Point Of Sale 
(Chuyển tiền điện tử tại điểm 
bán hàng)

Esky: Thùng giữ lạnh

Kiwi: Một người New Zealand 
(nhưng cũng là một loại quả và 
một loài chim)

Knock: Phê phán một cái gì đó

Maccas: McDonalds

Mate: Người bạn (từ này có thể 
được sử dụng với nghĩa gây hấn 
thụ động, nên hãy chú ý tình 
huống).

Mozzie: Muỗi

Sanga: Sandwich

Servo: Trạm dịch vụ/trạm xăng

Snag: Xúc xích

Spud: Củ khoai tây

HỌC HÀNH

Biro: bút

Dodgy: Chất lượng kém/Không đáng tin cậy/Ðáng 
ngờ

How ya going/How’s it going?: Bạn có khỏe không?

How good is that?: Ðây là một câu hỏi tu từ, do đó 
bạn không cần phải trả lời. Nó chỉ có nghĩa là ‘tốt 
thôi’

Reckon: Nghĩ/Tìm ra/Giả sử

Uni: Trường đại học



INSIDER GUIDES42

Ðây là Lá cờ Bản địa, được chấp nhận vào năm 1972. Màu đỏ tượng trưng cho đất 
đỏ và màu vàng nâu được người thổ dân sử dụng trong các nghi lễ. Màu vàng 
tượng trưng cho mặt trời và màu đen tượng trưng cho những người thổ dân.

Ðây là lá cờ Dân đảo Torres Strait được chấp nhận vào năm 1992. Viền màu xanh 
lá tượng trưng cho đất liền, màu xanh lam tượng trưng cho các vùng biển của 

Torres Strait, hình màu trắng ở giữa là cái mũ của một vũ công (được gọi là một 
dhari) và tượng trưng cho người dân đảo Torres Strait. Ngôi sao tượng trưng cho 

năm nhóm đảo chính.
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VĂN HÓA & DÂN TỘC

Nước Úc có hai dân tộc bản địa. Họ là những 
người thổ dân và dân đảo Torres Strait. Người 
Thổ dân sinh sống trên toàn bộ nước Úc, còn 
người dân đảo Torres Strait sống ở các đảo nằm 
giữa Úc và Papua New Guinea.

NGÔN NGỮ

Người ta ước tính rằng có khoảng 250 ngôn ngữ 
khác nhau được sử dụng tại Úc trước khi người 
Anh đặt chân đến vào năm 1788.

Năm 2016, Từ điển Quốc gia Úc đã liệt kê khoảng 
500 từ ngữ phổ biến có nguồn gốc từ 100 ngôn 
ngữ thổ dân khác nhau. Nhiều từ trong số đó là 
tên thực vật, động vật và địa điểm.

DREAMTIME (THỜI GIAN MỘNG MỊ)

Dreaming (Giấc mơ đang tiếp diễn) hay 
Dreamtime (Thời gian mộng mị), là một mối 
tương đồng xuyên suốt các hệ tín ngưỡng bản 
địa khác nhau và là một khái niệm không hề dễ 
hiểu đối với người ngoài.

Trong tôn giáo Úc bản địa, không tồn tại thế giới 
bên kia, không có thiên đường hay địa ngục, 
điều này khác xa nhiều tôn giáo khác trên thế 
giới.

Dreaming là nguồn gốc của triết lý cuộc sống 
cũng như đạo đức và trong khí khái niệm này 
hòa quyện với những câu chuyện của người bản 
địa về sự sáng tạo, nó cũng là một trạng thái liên 
tục, trong đó cả quá khứ và thực tại cùng tồn tại 
song song.

CÔNG NHẬN CÁC DÂN TỘC ÐẦU TIÊN CỦA ÚC

Hiến pháp của chúng tôi đã phục vụ tốt nước Úc 
theo nhiều cách, nhưng nó lại không công nhận 
chương đầu tiên trong câu chuyện dân tộc của 
chúng tôi.

Ngày nay, nước Úc tự hào là một đất nước công 
bằng. Tuy nhiên, tài liệu mà chúng tôi tìm được 
vẫn chưa công nhận những người dân đã sống 
ở vùng đất này hàng chục ngàn năm và cũng 
là những người gìn giữ các nền văn hóa lâu đời 
nhất trên thế giới mà hiện nay vẫn còn tiếp tục.

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về 
chiến dịch Công nhận để hiến pháp công nhận 
các dân tộc thổ dân và dân đảo Torres Strait.

Văn hóa bản địa
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN NSW?
Nằm giữa các địa danh nổi tiếng đậm tính biểu 
tượng

Sydney là thành phố dễ nhận ra nhất của Úc đối 
với bạn bè quốc tế, và lý do không khó hiểu. Ði 
dạo đầy phấn khích lên tầng cao nhất của Cầu 
Cảng Sydney, hay xem một chương trình đẳng 
cấp thế giới hoặc ngắm nhìn với con mắt kinh 
ngạc vào không gian cao vút bên trong Nhà hát 
Opera Sydney. Quay lại với thiên nhiên ở Vườn 
thú Taronga nổi tiếng thế giới và từng đoạt giải 
thưởng, hoặc khám phá xa hơn và chiêm ngưỡng 
phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và ấn tượng 
của dãy núi Blue tại New South Wales.

Đến với những bãi biển tuyệt vời

Sydney tự hào về những bãi biển nổi tiếng nhất 
của Úc. Bãi biển Bondi nổi tiếng thế giới chỉ cách 
thành phố nửa giờ đi đường, với Bãi biển Coogee 
ngay bên cạnh, và đi về phía bắc, bạn có thể đến 
Bãi biển Manly. Hãy thoát khỏi phố xá và khám 
phá đường bờ biển của New South Wales trong 
chuyến du ngoạn của bạn về phía bắc đến Vịnh 
Byron, thị trấn lướt sóng nổi tiếng nhất của Bang. 
Đi loanh quanh đây đó tham gia hoạt động lặn 
biển, hoặc xem cá voi, và tận hưởng những gì tốt 
nhất mà New South Wales mang lại.

Tham dự những sự kiện lớn

Bạn có thể mua giày khiêu vũ tại Stereosonic, 
hoặc mừng Ngày đầu năm mới tại lễ hội Field 
Day ở địa điểm biểu tượng của Sydney, The 
Domain. Bạn có thể tham gia tiệc tùng với người 
dân địa phương tại lễ hội Splendour in the Grass 
Vịnh Byron, hoặc thư giãn ở liên hoan âm nhạc 
Blues Fest Vịnh Byron. Thư giãn và trầm trồ trước 
màn biểu diễn ánh sáng trên bến cảng và đắm 
chìm trong một số tiết mục quốc tế sáng tạo nhất 
tại Vivid Sydney, hoặc treo cờ và tham gia Lễ hội 
Đồng tính nổi tiếng thế giới Mardis Gras của 
Sydney. Là nơi đăng cai giải Cup Rugby Thế giới 
và giải Lướt sóng Úc Mở rộng, New South Wales 
luôn có thứ để chiều lòng tất cả mọi người.

Phong cách sống đa dạng

Bạn sẽ tìm thấy một phong cách sống phù hợp 
với mình ở New South Wales. Sôi động với sự 
hối hả và nhộn nhịp, cuộc sống về đêm và cảnh 
tượng quán rượu tấp nập của Sydney. Không có 
những thành kiến, Sydney là một trong những 
nơi mà cộng đồng LGBTIQ được chào đón nồng 
nhiệt nhất của Úc. Hãy sáng tạo, và đắm mình 
trong khung cảnh mua sắm, cà phê và nghệ thuật 
của Newcastle. Hoặc nếu bạn thực sự muốn bỏ 
mặc sự đời, hãy đi về phía bắc đến Vịnh Byron để 
lướt ván, và để cho tất cả những lo lắng và muộn 
phiền của bạn trôi xa. 

Học tập tại NSW
study.sydney

Thành phố Sydney
cityofsydney.nsw.gov.au

Insider Guides
insiderguides.com.au/sydney

LIÊN KẾT DÀNH CHO HỌC TẬP

NEW SOUTH WALES

New South Wales là bang đông dân nhất của Úc, nơi đây có 
một số địa điểm học tập tốt nhất đất nước này. Từ Sydney 
sôi động đến phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp của các thành 
phố ven biển khác, New South Wales là một bang nổi bật 
để bạn có thể coi là nhà. 
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Sân bay Sydney
sydneyairport.com.au

NSW TrainLink
nswtrainlink.info

Giao thông vận tải NSW
transportnsw.info

LIÊN KẾT DÀNH CHO GIAO THÔNG VẬN TẢI

SYdneY

neWCaStLe

WOLLOnGOnG
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Ði dạo trên Cầu Cảng

Nhà hát Opera Sydney và Cầu Cảng Sydney 
là những biểu tượng được nhận ra ngay trên 
toàn thế giới.Ðối với một số sinh viên, hai 
địa danh này sẽ trở thành bối cảnh cho hành 
trình hàng ngày của họ, trong khi những 
người khác sẽ chỉ nhìn thấy chúng mỗi khi 
đến Sydney. Dù bằng cách nào, một lúc nào 
đó, bạn nên dành thời gian để đi bộ qua cây 
cầu huyền thoại.

Khám phá lịch sử của Úc

Là thành phố đầu tiên của Úc, Sydney chứa 
đầy những kiến   trúc tuyệt vời và hiểu biết về 
quá khứ của đất nước. Một trong những nơi 
tốt nhất để tìm hiểu về lịch sử của Úc là tại 
Bảo tàng Úc ở Sydney. Chắc chắn bạn sẽ có 
khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày 
ở đây, lang thang qua nhiều triển lãm đang 
được trưng bày.

australianmuseum.net.au

Khám phá các công viên quốc gia tuyệt vời

Chỉ cần ra khỏi Sydney, bạn sẽ gặp những bụi 
cây rậm và những dãy núi đẹp nhất của Úc. 
Ở phía bắc có Sông Hawkesbury và đi xa hơn 
về phía bắc là Công viên Quốc gia Nymboi-
Binderay, nơi bạn có thể chèo bè vượt thác hoặc 
đi bộ giữa các lùm cây bụi. Phía nam vừa có 
công viên biển, nơi bạn có thể lặn biển, vừa có 
công viên quốc gia, nơi bạn có thể trải nghiệm 
rừng nhiệt đới tuyệt đẹp và cây bụi cổ điển của 
Úc. Ở phía tây là Dãy núi Blue tuyệt vời.

nationalparks.nsw.gov.au
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Ði bộ từ Bondi đến Coogee

Bờ biển trải dài từ Bondi đến Coogee đẹp 
ngoạn mục y hệt như trong trí tưởng tượng 
của bạn. Ðó là một phần của Sydney định 
nghĩa đúng nhất về phong sống: đậm tính 
biểu tượng và đầy quyền lực. Các bãi biển 
ở Sydney là nơi thu hút du khách cũng như 
người dân địa phương nhờ được thiên nhiên 
ưu ái suốt cả năm. Dọc theo bờ biển, bạn sẽ 
tìm thấy một con đường mòn đi bộ trên đỉnh 
núi, từ đây, cảnh quan ngoạn mục mở rộng 
trước mắt khi bạn đi dọc theo bờ biển. 

Ði thăm hang động ở Dãy núi Blue

Dãy núi Blue hùng vĩ với cảnh quan ngoạn 
mục nổi tiếng thế giới. Thị trấn chính nên ghé 
thăm trong vùng là Katoomba. Trong khi bạn 
ở đó, hãy đi thăm các Hang động Jenolan, một 
hệ thống hang động ngầm khổng lồ ở trung 
tâm của Dãy núi Blue. Có mười một hang 
động mà bạn có thể tham quan cùng hướng 
dẫn viên hoặc bạn có thể đi lang thang một số 
nơi một mình.

visitnsw.com/destinations/blue-mountains

Tham dự những sự kiện lớn

Trong suốt cả năm, New South Wales tổ chức 
các lễ hội lớn, sự kiện âm nhạc, sự kiện thể 
thao và hơn thế nữa. Sydney cũng đang nổi 
lên như một thành phố đẳng cấp thế giới về 
biểu diễn nghệ thuật, với Biennale of Sydney, 
Sydney Fringe và Sydney Comedy Festival. 
Ở ngoại ô của Sydney, bạn có thể tận hưởng 
Bathurst 1000, Iron Man ở Cảng Macquarie và 
Bluesfest ở Vịnh Byron.

whatson.sydney



INSIDER GUIDES50

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY N11

UNIVERSITY OF SYDNEY  P10

TAFE NSW K11

CENTRAL STATION M17

SYDNEY COACH TERMINAL L17

CÁC ĐIỂM TRUNG CHUYỂN

CÁC TRỤ SỞ

Broadway

W
attle St.Glebe Point Rd .

W
entworth Park Rd.

Bridge Rd.

Pyrmont Bridge Rd.

W
estern Distributor

Harris St.

Ge
or

ge
 S

t.

Park St

El
iza

be
th

 S
t.

Albion St.

Foveaux St.

ULTIMO

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2

A
 
B
 

C
 

D
 

E
 

F
 

G
 

H
 

I
 

J
 

K
 

L
 

M
 

N
 

O

CBD



INSIDERGUIDES.COM.AU 51

TÌM HIỂU VỀ SYDNEY
Sydney là thành phố nổi tiếng nhất của Úc và rất dễ hiểu lý do tại sao! Nằm trên Cảng Sydney biểu 
tượng và được bao quanh là một số bãi biển đẹp nhất đất nước, Sydney là một bữa tiệc thị giác với vô 
số hoạt động, nơi thăm quan và ẩm thực tuyệt vời. Sydney là thuộc địa đầu tiên của Anh ở Úc. Là thành 
phố đông dân nhất đất nước, Sydney có đời sống văn hóa mạnh mẽ, với nhiều quán bar và nhà hàng 
phục vụ các món ăn phản ánh cộng đồng đa văn hóa của thành phố Sydney. Ngoài ra còn có rất nhiều 
nhà hát địa phương, rạp chiếu phim và tụ điểm nhạc sống thu hút nghệ sĩ địa phương cũng như nghệ 
sĩ hàng đầu thế giới.

Khu vực Thương mại Trung tâm

Sydney là thành phố đầu tiên của Úc, vừa là nơi đổ bộ của Hạm đội 
Thứ nhất (năm 1788) vừa là Hội đồng Thành phố hợp nhất đầu tiên 
(năm 1842). Với hình tượng Nhà hát Opera Sydney và Cầu Cảng Sydney 
sừng sững trên mặt nước, bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa lịch sử đó khi 
bạn khám phá các đường phố và những con đường nhỏ trong khu vực 
thương mại trung tâm.

Khu Ultimo & Haymarket

Khu Ultimo và Haymarket trải dài từ Nhà ga Trung tâm suốt các con 
đường đến tận trung tâm thành phố. Có những tổ chức khác nhau nằm 
ở khu vực này, tạo nên cảm giác thực sự thú vị và thân thiện với sinh 
viên.

Khu Nội ô Phía tây

Khu Nội ô Phía tây là tên mà người Sydney đặt cho khu vực nằm giữa 
Khu vực Thương mại Trung tâm và nơi bắt đầu vùng ngoại ô. Nơi đây 
có tất cả sự tấp nập và nhộn nhịp của thành phố cùng với rất nhiều nét 
duyên dáng của địa phương. Khu Nội ô Phía tây là nơi sinh sống của 
đông đảo sinh viên, các gia đình, các chuyên gia, và giới nghệ sĩ. 

Khu Nội ô Phía đông

Khu Nội ô Phía đông tràn đầy những điều thú vị để làm và ngắm cùng 
những con người thú vị không kém. Cho dù bạn đang muốn có một 
tách cà phê ngon hay một hiệu sách, một phòng trưng bày, một bữa ăn 
giá rẻ, một nhà hàng ưa thích, một quầy bar nhỏ hoặc một quán rượu 
nhộn nhịp, trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ tìm thấy ngay những gì 
bạn đang tìm kiếm . 
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DÂN SỐ

New South Wales 
7,544,000

Sydney 
 4,920,000

Newcastle 
625,000

Wollongong  
292,000

NGOẠI Ô SYDNEY
Ngoại ô Sydney có nhiều điều thú vị hơn vùng nội ô, với nhiều lựa chọn vui chơi và học tập. Ðồng tiền có 
giá trị hơn, giá cả phải chăng hơn, và chỗ ở nhiều hơn, rộng rãi hơn, có nhiều không gian mở hơn để đi 
dạo và chơi thể thao. Phong cách sống ở vùng ngoại ô có thể thoải mái hơn so với phong cách sống bận 
rộn của vùng nội ô. Tự bản thân Western Sydney gần như là một thành phố và là quê hương của Ðại 
học Western Sydney. Hướng lên phía bắc từ Khu vực Thương mại Trung tâm, bạn sẽ khám phá Ðại học 
Macquarie, nằm trên một khuôn viên rộng lớn, giữa một khung cảnh bụi rậm.

NEWCASTLE
Có tên trong mười thành phố đứng đầu trong cẩm nang Những địa điểm du lịch tốt nhất năm 2011 
của Lonely Planet, Newcastle là một trong những điểm đến hàng đầu của Úc. Nơi đây có lịch sử phong 
phú, vô số nét văn hóa kỳ lạ và nổi tiếng với đi bộ ngắm cảnh. Phong cảnh ở đây cũng rất đa dạng, bao 
gồm bãi biển, nông thôn, vùng cây bụi và cảnh quan thành phố. Trường Hunter TAFE cung cấp một loạt 
khóa học mà sẽ cho phép bạn tận dụng lợi thế của phong cách sống ở Newcastle. Thật ấn tượng làm 
sao, trung tâm thành phố được bao quanh bởi tám bãi biển, làm cho văn hóa lướt sóng trở thành một 
phần không thể tách rời của thành phố. Nếu bạn khao khát khám phá một điều gì đó khác lạ, hãy đến 
Phố bohemian Darby ở Ðồi Cooks để ngắm các cửa hàng, hiệu sách và quán cà phê theo phong cách 
chiết trung. 

WOLLONGONG
Nếu bạn thích một cái gì đó thoải mái hơn, hãy cân nhắc thành phố Wollongong bên bờ biển. Là địa 
điểm của những bãi biển xinh đẹp và các quán cà phê tuyệt vời, người anh em phía nam của Sydney 
là địa điểm học tập hoàn hảo ở Úc. Wollongong sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết, với những bãi 
biển tuyệt đẹp trải dài gần như không gián đoạn và khu rừng nhiệt đới phía trên các vách đá gần đó. 
Khi các sinh viên tại Ðại học Wollongong cảm thấy muốn nghỉ ngơi, họ có rất nhiều thứ để làm ở ‘Gong’ 
(như cách gọi của người dân địa phương).
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

MACQUARIE UNIVERSITY mq.edu.au Sydney, NSW

UNIVERSITY  
OF NEW SOUTH WALES unsw.edu.au Sydney, NSW

UNIVERSITY OF SYDNEY sydney.edu.au Sydney, NSW

UNIVERSITY  
OF NEW ENGLAND une.edu.au Armidale, NSW

UNIVERSITY OF NEWCASTLE newcastle.edu.au Newcastle, NSW

UNIVERSITY OF  
TECHNOLOGY SYDNEY uts.edu.au Sydney, NSW

UNIVERSITY OF WOLLONGONG uow.edu.au Wollongong, NSW

WESTERN SYDNEY  
UNIVERSITY westernsydney.edu.au Western Sydney, NSW
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CÁC TRỤ SỞ

Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

CANTERBURY BUSINESS 
COLLEGE canterburybc.com.au Sydney, NSW

TAFE NSW tafensw.edu.au Throughout NSW
INTERNATIONAL COLLEGE OF 
MANAGEMENT icms.edu.au Manly, NSW
KENT INSTITUTE OF BUSINESS 
AND TECHNOLOGY kent.edu.au Sydney, NSW
SYDNEY SCHOOL OF BUSINESS 
& TECHNOLOGY ssbt.nsw.edu.au Sydney, NSW

ILLAWARRA TAFE illawarra.tafensw.edu.au

Wollongong, NSW
South Coast, NSW
Southern Highlands, NSW

NEW ENGLAND TAFE tne.edu.au

North NSW

North-west NSW

NORTH COAST TAFE northcoasttafe.edu.au North Coast NSW

NORTHERN SYDNEY INSTITUTE nsi.tafensw.edu.au Sydney, NSW

RIVERINA INSTITUTE rit.tafensw.edu.wa Riverina region, NSW

SOUTH WESTERN SYDNEY 
INSTITUTE swsi.tafensw.edu.au Sydney, NSW

SYDNEY INSTITUTE sydneytafe.edu.au Sydney, NSW

WESTERN INSTITUTE wit.tafensw.edu.au Western NSW

WESTERN SYDNEY INSTITUTE wsi.tafensw.edu.au Sydney, NSW
KAPLAN INTERNATIONAL 
COLLEGE kaplaninternational.com Sydney, NSW

HUNTER TAFE hunter.tafensw.edu.au
Hunter Region, NSW
Central Coast, NSW

BASAIR AVIATION COLLEGE basair.com.au Sydney, NSW
WILLIAM BLUE COLLEGE OF 
HOSPITALITY MANAGEMENT williamblue.edu.au Sydney, NSW

BILLY BLUE COLLEGE OF DESIGN billyblue.edu.au Sydney, NSW
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Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

CAMBRIDGE COLLEGE 
INTERNATIONAL

cambridgecollegeinternational.
nsw.edu.au Sydney, NSW

SYDNEY COLLEGE OF BUSINESS 
& INFORMATION TECHNOLOGY scbit.edu.au Sydney, NSW

MEGT INSTITUTE megtinstitute.edu.au Sydney, NSW
INTERNATIONAL HOUSE 
SYDNEY ihsydney.com.au Sydney, NSW
INTERNATIONAL INSTITUTE 
OF BUSINESS & INFORMATION 
TECHNOLOGY itpeg.edu.au Sydney, NSW
THE SYDNEY BUSINESS AND 
TRAVEL ACADEMY sbta.com.au Sydney, NSW
RAFFLES COLLEGE OF DESIGN & 
COMMERCE raffles.edu.au Sydney, NSW

MERCURY COLLEGES mercurycolleges.nsw.edu.au Sydney, NSW
LLOYDS INTERNATIONAL 
COLLEGE lloydscollege.nsw.edu.au Sydney, NSW
ACADEMY OF INFORMATION 
TECHNOLOGY ait.nsw.edu.au Sydney, NSW
BLUE MOUNTAINS 
INTERNATIONAL HOTEL 
MANAGEMENT SCHOOL bluemountains.edu.au Leura, NSW

AUSTRALIAN PACIFIC COLLEGE apc.edu.au Sydney, NSW
AUSTRALIAN INSTITUTE OF 
COMMERCE & LANGUAGE aicle.nsw.edu.au Sydney, NSW
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN 
VICTORIA?
Thành phố dễ sống nhất thế giới

Như bất kỳ cư dân Melbourne nào sẽ nhanh 
chóng cho bạn biết, Melbourne luôn được xếp 
hạng là thành phố dễ sống nhất trên thế giới. 
Ðúng như vậy – nhất thế giới cơ mà. Có lẽ đó là 
nhờ nhà cho thuê giá rẻ, thực phẩm giá cả phải 
chăng nhưng phong phú, hay cơ hội thưởng thức 
cà phê ngon nhất nước Úc. Có lẽ đó là nhờ sự 
phong phú đến kỳ lạ của khung cảnh nghệ thuật 
đường phố, và các quán bar nhộn nhịp. 

Cuộc sống thân thiện với sinh viên 

Bạn sẽ cảm thấy gần gũi như ở nhà tại 
Melbourne, nơi sinh sống của khoảng 270.000 
sinh viên, hơn 30% trong số đó là sinh viên quốc 
tế. Những tấm biển giảm giá cho sinh viên xuất 
hiện khắp nơi trong thành phố, và trên thực tế 
toàn bộ bang Victoria, có nghĩa là bạn có thể sống 
và khám phá nơi đây với ngân sách khiêm tốn. 
Ði bộ là cách thức di chuyển dễ dàng trong khắp 
thành phố, và thực sự là cách hay để khám phá, và 
giao thông công cộng cũng hợp lý, dễ tiếp cập. 

Ðắm mình trong một trung tâm nghệ thuật

Không gian nghệ thuật và âm nhạc của 
Melbourne là không gian trong mơ của bạn. Với 
hơn 100 phòng trưng bày nghệ thuật, chắc chắn 
phải có một nơi phù hợp với gu của bạn. Thậm 
chí bạn có thể không cần phải đến phòng trưng 
bày; hãy ra ngoài trời ở Melbourne và khám phá 
những con đường nho nhỏ, nơi trưng bày nghệ 
thuật đường phố mang tính biểu tượng và không 
thể phủ nhận của thành phố. Bạn sẽ có một nơi 
nào đó để giải trí vào mỗi tối trong tuần, từ xem 
ban nhạc địa phương yêu thích tại Khách sạn 
Corner, đến xem các nghệ sĩ quốc tế lớn nhất biểu 
diễn tại Rod Laver Arena.

Lên đường

Hãy tạm xa cuộc sống thành phố, bắt một chiếc 
xe, và lên đường để trải nghiệm phong cảnh tuyệt 
vời nhất của Victoria. Lái xe dọc theo những con 
đường quanh co, dốc lên dốc xuống trên đỉnh 
vách đá của con đường ven biển Great Ocean 
Road, hoặc khám phá điểm cực nam của Úc tại 
Mũi Wilson. Lái xe lên Núi Bulla trong Công viên 
Quốc gia Alpine, và thử đạp xe leo núi, đi bộ 
đường dài, hoặc nếu bạn đi vào mùa đông, hãy 
trượt tuyết và trượt ván tuyết; hoặc trải nghiệm 
lịch sử cơn sốt vàng của Victoria tại thị trấn lịch 
sử Bendigo. 

Học tập tại Melbourne
studymelbourne.vic.gov.au

Thành phố Melbourne
melbourne.vic.gov.au

Insider Guides
insiderguides.com.au/ 
melbourne

LIÊN KẾT DÀNH CHO HỌC TẬP

VICTORIA

Victoria là một điểm đến học tập cực kỳ phổ biến. Bạn sẽ 
thấy sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống và học 
tập ở bang này. Bang Victoria có chất lượng cuộc sống tuyệt 
vời, sự đa dạng văn hóa và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới.
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Sân bay Melbourne
melbourneairport.com.au

Vận tải Công cộng Victoria
ptv.vic.gov.au

Xe lửa Khu vực Victoria
vline.com.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO GIAO THÔNG VẬN TẢI

GeeLOnG

BendIGO

BaLLarat

MILdUra

MeLBOUrne



INSIDER GUIDES60

Chấp nhận mạo hiểm

Những người có máu mạo hiểm sẽ yêu thích 
các hoạt động ngoài trời diễn ra trên toàn 
bang. Lướt sóng là môn thể thao phổ biến, với 
Torquay là nơi ra đời của nhiều thương hiệu 
lướt sóng toàn cầu. Nếu leo   núi thu hút bạn 
nhiều hơn thì Núi Arapiles nổi tiếng sẽ không 
làm bạn thất vọng. Victoria cũng có rất nhiều 
khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tuyệt vời với Núi 
Buller, Hotham và Falls Creek, phục vụ mọi 
nhu cầu và đẳng cấp trượt tuyết .

visitvictoria.com

Tham dự một trận đấu tại sân vận động 
Melbourne Cricket Ground (MCG)

Cho dù bạn chơi thể thao, xem ở sân vận động 
hay xem trong quán bar, Melbourne là thành 
phố yêu thể thao một cách cuồng nhiệt. Từ 
những đỉnh cao của thể thao trong nước Úc 
đến các sự kiện quốc tế hàng đầu, bạn sẽ 
không bao giờ thấy thiếu thể thao để thưởng 
thức. Không gì mang lại cảm giác tuyệt vời 
hơn là đến sân vận động MCG. Với sức chứa 
gần 100.000 người, đó là một trong những 
sân vận động thể thao lớn nhất thế giới.

mcg.org.au

Uống cà phê trên Ðường Degraves

Từ các quán cà phê của Melbourne đến các 
nhà máy rượu vang của Thung lũng Yarra, 
Victoria có niềm đam mê với ẩm thực thượng 
đẳng. Nhờ tính đa văn hóa phong phú, bang 
Victoria rất may mắn với vô số lựa chọn ẩm 
thực ngon tuyệt. Bạn có thể tìm thấy loại 
cà phê ngon nhất ở Melbourne trên Ðường 
Degraves và khám phá con hẻm xinh đẹp này 
cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.
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Thưởng thức một lễ hội văn hóa 

Victoria cũng tự hào với đời sống nghệ thuật 
sôi động – đó là nơi ra đời của công ty nhà hát 
chuyên nghiệp đầu tiên của Úc (Melbourne 
Theatre Company) và là nơi có nhiều nhà hát 
độc lập và không gian trưng bày. Suốt cả năm, 
bang Victoria tổ chức nhiều lễ hội văn hóa và 
nghệ thuật đại diện cho nguồn gốc đa dạng 
của cư dân bang.

mtc.com.au

Xem ban nhạc địa phương

Melbourne nổi tiếng với nhạc sống và đã sinh 
ra vô số nghệ sĩ đạt được thành công tại Úc và 
trên toàn thế giới. Trên khắp thành phố, bạn 
sẽ tìm thấy các tụ điểm nhạc sống chất lượng 
hàng đầu, gồm có các ban nhạc tuyệt vời và 
khán giả địa phương cuồng nhiệt. Từ những 
buổi hòa nhạc giữa tuần trong quầy bar phía 
trước của một quán rượu địa phương đến 
những chương trình biểu diễn trên sân vận 
động trước hàng ngàn khán giả, Melbourne là 
trung tâm thực sự của nhạc sống.

beat.com.au

Khám phá cung đường ngoạn mục

Victoria có rất nhiều địa điểm thú vị đang 
chờ bạn khám phá. Bán đảo Mornington là 
nơi nghỉ ngơi cuối tuần tuyệt đỉnh, với những 
nhà nghỉ cho thuê bên bãi biển tuyệt đẹp và 
chuyến đi bộ lãng mạn. Con đường ven biển 
Great Ocean Road là một trong những đường 
bờ biển tuyệt vời nhất trên trái đất, có những 
vách đá nhấp nhô, bãi cát, lướt sóng đẳng cấp 
thế giới và các thị trấn nông thôn cổ kính nằm 
rải rác dọc con đường.

parkweb.vic.gov.au
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MELBOURNE CBD
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FLINDERS STREET STATION O15

SOUTHERN CROSS STATION L3

CÁC ĐIỂM TRUNG CHUYỂN

CÁC TRỤ SỞ
RMIT B17

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY M17

CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY MELBOURNE J4

VICTORIA UNIVERSITY E5, M14, C11

LA TROBE UNIVERSITY K12

WILLIAM ANGLISS INSTITIUTE  C6
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TÌM HIỂU VỀ MELBOURNE
Với nhạc sống tuyệt vời, ẩm thực phong phú, nghệ thuật đường phố nổi tiếng thế giới và những con 
đường nhỏ bên trong thành phố thấp thoáng các quán bar và quán cà phê, Melbourne là niềm mơ ước 
của người yêu văn hóa. Thường được mô tả là ‘thủ đô văn hóa’ của Úc, Melbourne là thành phố lớn thứ 
hai đất nước sau Sydney và được xếp hạng đầu sáu năm liên tiếp trong danh sách các Thành phố Dễ 
sống nhất Thế giới của Economic Intelligence Unit. Melbourne là một thành phố đa dạng và đa văn 
hóa với dân số chỉ hơn 4,5 triệu người - 35% trong số đó là người nước ngoài.

Khu vực Thương mại Trung tâm

Trung tâm của Melbourne có rất nhiều con đường nhỏ thú vị, các tòa 
nhà lịch sử và các quán ăn thời thượng. Tập trung đông đảo mọi người, 
bất kể là dân lao động, sinh viên hay khách du lịch, nơi đây luôn nhộn 
nhịp cả ngày và đêm.

Carlton & Fitzroy

Nhà hàng Ý trên phố Lygon là nơi có một số món ăn ngon nhất bạn sẽ 
tìm thấy bên ngoài nước Ý. Cà phê Melbourne nổi tiếng cũng là một lý 
do chính thu hút bạn đến các khu phố thời thượng này.

Bắc Melbourne & Parkville

Các trường đại học, bệnh viện và nhà bậc thang kiểu Victoria chiếm đa 
số ở các rìa phía bắc của Melbourne. Hãy khám phá các chợ cổ, nhâm 
nhi cà phê trên phố Errol, hoặc vui chơi ngoài trời trong công viên nội 
đô lớn nhất của Melbourne.

Brunswick & Northcote

Brunswick và Northcote được biết đến với bầu không khí cộng đồng, 
và cả hai đều là nơi hòa trộn của nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Khu 
vực này nổi tiếng là thân thiện và dễ dàng đi vào trung tâm thành phố 
và xa hơn nữa.
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DÂN SỐ

Victoria   
6,039,100

Melbourne  
4,529,500

Geelong - 187,400 
Ballarat - 99,850

Bendigo - 92,900 
Mildura - 50,000

MILDURA
Nằm trên Sông Murray ở phía tây bắc Victoria, Mildura là trung tâm chính trong khu vực trồng cây 
ăn quả của Sunraysia. Sân bay Mildura là sân bay nhộn nhịp thứ ba ở bang Victoria với các chuyến 
bay thường xuyên đến Melbourne cũng như một số chuyến bay đến Adelaide và Sydney. Sinh viên tại 
Sunraysia Institute of TAFE (SuniTAFE) và Ðại học La Trobe có thể tận hưởng tất cả những lợi ích của 
một trung tâm khu vực mà không phải chịu đựng những phiền phức như ở một thành phố lớn. Mildura 
tổ chức một số lễ hội hàng năm, bao gồm Lễ hội  m nhạc Ðồng quê Mildura, cũng như một số loại sự 
kiện đua xe khác nhau. 

GEELONG
một khu bơi lội được quây riêng có nghĩa là bạn vừa được tận hưởng vẻ đẹp và vị mặn của đại dương 
và vừa được an toàn nhất có thể. Với các hòn đảo nổi, cầu trượt và ván dận nhảy - mọi thứ mang đến 
cho bạn những niềm vui bất tận mà bạn có thể có ở một bãi biển. Giống như Melbourne, thời tiết ở 
Geelong không phải luôn có nắng. Nếu trời nắng, bạn hãy đến Little Creatures để thưởng thức một 
loại bia nổi tiếng (và rất phổ biến) và bữa trưa thịnh soạn. Với các cơ sở của Ðại học Deakin và Gordon, 
Geelong là địa điểm học tập lý tưởng mà vẫn gần Melbourne.

BALLARAT
Ðôi khi được gọi là thị trấn Gold Rush (Cơn sốt vàng), Ballarat nổi tiếng vì là trung tâm của thời kỳ bùng 
nổ khai thác mỏ những năm 1800. Những người nhập cư từ xa xôi đến đây với hy vọng khai thác thứ 
kim loại vàng quý hiếm được phát hiện trên vùng đất màu mỡ của chúng tôi, và Ballarat đã trở thành 
một trung tâm văn hóa và kinh tế - và thể hiện rất nhiều bản sắc của Victoria. Ngày nay, Ballarat là lựa 
chọn rất phổ biến của các sinh viên quốc tế theo học các khóa học đa dạng có sẵn tại Ðại học Liên bang 
Úc. Một chuyến đi bộ xung quanh trung tâm thành phố sẽ đưa bạn đi ngược thời gian tìm hiểu lịch sử, 
với những tòa nhà cũ tuyệt đẹp ở mỗi ngã rẽ, như Nhà hát Regent - vẫn còn hoạt động đến ngày nay, 
hoặc bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Ballarat (miễn phí!).

BENDIGO
Giống như Ballarat, Bendigo nổi danh trong cơn sốt vàng thời Victoria trong những năm 1800. Nằm ở 
trung tâm Victoria, đây là một thị trấn xinh đẹp để học tập. Những ảnh hưởng của Cơn sốt vàng được 
thể hiện rõ nét trong kiến   trúc tuyệt đẹp của thị trấn. Ðại học La Trobe cung cấp một số khóa học tại cơ 
sở của trường ở Bendigo. Học tập tại một cơ sở khu vực, chứ không phải là một thành phố lớn, giúp cho 
chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể. Bạn vẫn có thể tận hưởng khí hậu Úc tuyệt vời và môi trường giáo 
dục đẳng cấp thế giới mà không phải chịu giá đắt đỏ như ở nội ô. 
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RMIT có mặt trong 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới cho các 
chuyên ngành Nghệ thuật và Thiết kế, Kiến trúc, Kế toán và Tài chính, 

Kinh doanh và Quản lý, Xây dựng Dân dụng và Kết cấu, Cơ khí, Kỹ thuật 
Hàng không và Sản xuất, Kỹ thuật Điện và Điện tử

Bảng xếp hạng QS Word Rankings 2016

Vượt lên cùng 
những Lợi Thế 
của RMIT
Kiến thức chuyên ngành 
thực tế trang bị những 
hành trang cho bạn đi đến 
thành công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

DEAKIN UNIVERSITY deakin.edu.au Melbourne, VIC
FEDERATION UNIVERSITY 
AUSTRALIA federation.edu.au Ballarat, VIC

LA TROBE UNIVERSITY latrobe.edu.au Melbourne, VIC

MONASH UNIVERSITY monash.edu.au Melbourne, VIC

RMIT UNIVERSITY rmit.edu.au Melbourne, VIC
SWINBURNE UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY swinburne.edu.au Melbourne, VIC

UNIVERSITY OF MELBOURNE unimelb.edu.au Melbourne, VIC

VICTORIA UNIVERSITY vu.edu.au Melbourne, VIC



MAKE YOUR MARK ON THE WORLD
A WORLD OF OPPORTUNITIES AWAITS 
YOU AT CQUNIVERSITY AUSTRALIA

» A dual sector university offering courses in all levels of 
study.

»  A leader in practical, industry relevant learning offering 
internships and placements.

»  One of the largest Australian universities, with campuses in 
bustling metropolitan cities and vibrant regional centres.

»  The first university in Australia to be recognised as a 
changemaker campus by Ashoka U.

» Committed to providing quality education accessible to 
everyone.

TOP RANKINGS
Placed in the top 2% of universities worldwide by the Times 
Higher Education World University Rankings 2016 – 17.

TOP 150 UNDER 50  
Recognised among the world’s best ‘young’ universities by the 
Times Higher Education 150 Under 50 Rankings 2016.

AHEAD IN WHAT MATTERS MOST 
TO STUDENTS
CQUniversity graduates are ahead in full-time graduate 
success, graduate median salaries and student support 
(Quality Indicators for Learning and Teaching 2015). 
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CÁC TRỤ SỞ

Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

MENZIES INSTITUTE OF TECH-
NOLOGY menzies.vic.edu.au Melbourne, VIC

SUNRAYSIA INSTITUTE OF 
TECHNICAL AND FURTHER 
EDUCATION sunitafe.edu.au

Mildura, VIC

Swan Hill, VIC

OZFORD COLLEGE OF BUSINESS ozford.edu.au Melbourne, VIC

MELBOURNE POLYTECHNIC melbournepolytechnic.edu.au Melbourne, VIC

HOLMESGLEN INSTITUTE holmesglen.edu.au Melbourne, VIC

KANGAN INSTITUTE kangan.edu.au Melbourne, VIC
ACADEMIES AUSTRALASIA 
POLYTECHNIC amy.vic.edu.au Melbourne, VIC

STOTT'S COLLEGES stotts.vic.edu.au Melbourne, VIC

BOX HILL INSTITUTE OF TAFE bhtafe.edu.au Box Hill, VIC

ACADEMIA INTERNATIONAL academia21.com Melbourne, VIC
MELBOURNE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY mit.edu.au Melbourne, VIC

MONASH COLLEGE monashcollege.edu.au Melbourne, VIC
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Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

SOUTH WEST TAFE swtafe.vic.edu.au

Hamilton, VIC

Portland, VIC

Sherwood Park, VIC

Warnambool, VIC

CHISHOLM chisholm.edu.au

Melbourne, VIC

Bass Coast, VIC

Berwick, VIC

Cranbourne, VIC

Dandenong, VIC

Frankston, VIC

Mornington Peninsula, VIC
DELLA INTERNATIONAL COL-
LEGE dellainternational.edu.au Melbourne, VIC

BAXTER INSTITUTE baxter.edu.au Melbourne, VIC
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN 
QUEENSLAND?
Chơi ngoài trời quanh năm suốt tháng

Ðược người dân địa phương và cả nước gọi là 
Bang Ánh nắng, Queensland tự hào với 300 ngày 
nắng trung bình hàng năm. Ðiều này có nghĩa 
là bạn có thể thưởng thức một cốc bia dưới ánh 
mặt trời ở quán rượu địa phương, gói ghém một 
bữa ăn ngoài trời và đi lên đồi, hoặc ôm khăn tắm 
xuống bãi biển mà không cần phải lo lắng về việc 
gặp mưa. Và với tối đa 13 giờ nắng trong mùa hè, 
không khó để hiểu tại sao những người yêu ánh 
nắng đổ xô đến Bang Ánh nắng.

Những bãi biển đẹp nhất của Úc

Chọn bất cứ nơi nào trên đường bờ biển Úc và bạn 
sẽ có thể tìm thấy một bãi biển phù hợp với mình, 
nhưng ở Queensland, bạn sẽ tìm thấy bãi biển 
đẹp nhất của đẹp nhất. Bãi biển Whitehaven, 
nằm ở giữa Rạn san hô Great Barrier, thậm chí 
còn được bình chọn là bãi biển đẹp nhất của Úc, 
và thiên đường cát trắng này chỉ cách thành phố 
một chuyến đi ngắn. Những bãi biển nổi tiếng 
như Surfer’s Paradise, Noosa và Caloundra cũng 
nằm ngay trước cửa nhà bạn. Nếu nói về tắm 
nắng và lướt sóng, không nơi nào tuyệt vời hơn 
ở đây.

Nơi để khám phá

Với nền văn hóa ẩm thực bùng nổ, luôn có một nơi 
nào đó để khám phá ở Queensland. Từ các quán 
cà phê phong cách nhất ở Paddington phục vụ các 
loại cà phê sinh tố đến những quán bar nhỏ thú vị 
nhất ở West End giải tỏa ngay cơn khát của bạn, 
bạn sẽ thấy sự tấp nập của Brisbane ở khắp mọi 
nơi. Hãy hòa mình cùng đám đông cuồng nhiệt tại 
Surfer’s Paradise để tận hưởng những hộp đêm 
đông vui nhất ở Gold Coast, hoặc trở về

tuổi thơ với những công viên chủ đề lớn nhất của 
Úc - Dream World, Movie World và Sea World – 
ngay trước cửa nhà bạn.

Trở về với thiên nhiên

Queensland thực sự đưa bạn trở lại với thiên 
nhiên. Ôm một chú gấu túi tại Khu bảo tồn Gấu 
túi Lone Pine, hay dậy sớm và đi bộ trên đường 
mòn gập ghềnh giữa những bụi cây trên Núi 
Coot-tha. Xa hơn, bạn có thể bơi với rùa và tự tay 
cho cá heo ăn tại Ðảo Hamilton, khám phá một 
trong ba khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên thế 
giới ở Daintree Rainforest, hoặc tương tác với các 
động vật bản địa độc đáo của Úc tại Khu bảo tồn 
Hoang dã Currumbin, chỉ cách Brisbane một giờ 
đi đường. Bạn sẽ trải nghiệm những điều thú vị 
nhất của Úc tại Queensland.

Học tập tại Brisbane
studybrisbane.com.au

Insider Guides
insiderguides.com.au/ 
brisbane

LIÊN KẾT DÀNH CHO HỌC TẬP

QUEENSLAND
Queensland là một bang rộng lớn, đa dạng với một loạt địa điểm 
học tập tuyệt vời. Cho dù bạn chọn thành phố thủ phủ Brisbane 
hoặc đi đến phía bắc nhiệt đới, bạn đều sẽ trải nghiệm những điều 
tuyệt vời của bang Queensland. Với một số người, vẻ đẹp tự nhiên 
của Queensland đã đủ sức thuyết phục nhưng bang này còn có 
những cơ sở vật chất hàng đầu tương xứng với phong cảnh thiên 
nhiên.



INSIDERGUIDES.COM.AU 73

Sân bay Brisbane
bne.com.au

Translink
translink.com.au

Ðường sắt Queensland
queenslandrail.com.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO GIAO THÔNG VẬN TẢI

CaIrnS

tOWnSVILLe

BrISBane

GOLd COaSt
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Ði lặn biển ở Rạn san hô Great Barrier

Từ bờ biển tuyệt đẹp đến rừng nhiệt đới 
rập rạp, Queensland có một số thắng cảnh 
đẹp nhất thế giới. Một trong những phong 
cảnh ấn tượng nhất và nổi tiếng nhất của 
Queensland không thể ngắm từ đất liền. Rạn 
san hô Great Barrier là một biểu tượng toàn 
cầu và là nơi trú ngụ của một quần thể sinh 
vật biển đáng kinh ngạc. Ðể đánh giá đúng 
kỳ quan này, bạn cần phải lặn có ống thở hoặc 
lặn biển, xuất phát từ Townsville.

dive-queensland.com.au

Ði lướt sóng tại Surfer’s Paradise

Lướt sóng tại Surfer’s Paradise trên bãi biển 
Gold Coast là một trải nghiệm thật sự mang 
tính biểu tượng của Úc. Nếu bạn chưa biết 
lướt sóng, hãy tham gia một trong nhiều lớp 
học được tổ chức dọc theo bờ biển. Họ sẽ dạy 
bạn những điều cơ bản bạn cần biết để có thể 
tự mình ra biển và tận hưởng. Không có gì thú 
vị hơn cảm giác hồi hộp đón con sóng đầu tiên 
của bạn và không có nơi nào tốt hơn để làm 
điều đó.

visitgoldcoast.com

Hồi hộp đứng tim với tàu lượn ở Gold Coast

Gold Coast là thủ phủ của công viên chủ đề 
ở Úc - các công viên Movie World, Sea World, 
Wet ‘n’ Wild, White Water World, Australian 
Outback Spectacular và Khu bảo tồn Hoang 
dã Currumbin đều năm trong khu vực. Mọi 
người từ khắp nơi trên nước Úc đổ xô đến vui 
chơi ở đây, còn bạn lại ở rất gần!

themeparks.com.au
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Ngắm cảnh trên Núi Coot-tha

Chỉ cách Khu vực Thương mại Trung tâm của 
Brisbane 10 phút đi đường là Núi Coot-tha, 
cao 287 mét so với mực nước biển, có tầm 
nhìn tuyệt đẹp từ trên cao và rất nhiều đường 
mòn cây bụi nên thơ. Trong khi ở đó, bạn có 
thể đi dạo quanh khu vườn thực vật hay thậm 
chí dành thời gian ở một đài thiên văn! Núi 
Coot-tha cũng là nơi đặt các cột tháp phát 
sóng của đài truyền hình và đài phát thanh ở 
Brisbane. 

Gặp gỡ người dân địa phương tại Lone Pine

Chỉ cách Brisbane 15 phút đi đường, bạn sẽ 
thấy Khu bảo tồn Gấu túi Lone Pine, nơi tập 
hợp đầy đủ các loài động vật tuyệt đẹp của 
Úc. Hiện có hơn 130 con gấu túi, cũng như 
kookaburra, chim emu, vẹt mào, chim săn 
mồi, chuột túi, thú lông nhím và rái mỏ vịt. 
Màn biểu diễn thường xuyên của các loài 
động vật rất hay nhưng điểm nổi bật ở đây 
chính là cơ hội được ôm (và vuốt ve) một chú 
gấu túi.

koala.net

Ghé thăm QAGOMA

Phòng trưng bày Nghệ thuật Queensland 
và Phòng trưng bày Nghệ thuật Hiện đại 
(QAGOMA) là những trải nghiệm nghệ thuật 
hàng đầu, nổi bật với một loạt nghệ sĩ đến 
từ Úc và trên toàn thế giới. Các phòng trưng 
bày đầy tham vọng này đẩy lùi ranh giới và cố 
gắng kết nối mọi người với nghệ thuật. Bạn 
cũng đừng bỏ lỡ rạp chiếu phim, nơi chiếu 
những tác phẩm xuất sắc từ các nhà làm phim 
kỳ cựu.
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CÁC TRỤ SỞ
QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY C19

JAMES COOK UNIVERSITY BRISBANE E5

CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY BRISBANE J8

QUEENSLAND INTERNATIONAL INSTITUTION BRISBANE E12
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TÌM HIỂU VỀ BRISBANE
Với đời sống âm nhạc nở rộ, khí hậu ôn hòa, một số trường đại học tốt nhất trong nước và gần với 
những bờ biển đẹp, thật dễ dàng để hiểu lý do tại sao Brisbane là điểm đến được lựa chọn của nhiều 
sinh viên quốc tế. Không thể phủ nhận rằng Brisbane là một trong những vùng có khí hậu tốt nhất 
trong số tất cả các thành phố thủ phủ ở Úc. Ðường chân trời của thành phố không ngừng mở rộng theo 
chiều dọc, khi các tòa nhà chung cư và tòa tháp văn phòng mới đua nhau vươn lên giữa trời. Bên ngoài 
thành phố, nhiều người dân Brisbane có thể sống trong những ‘Queenslander’, là những ngôi nhà sàn 
được làm bằng gỗ với ban công uốn lượn, được thiết kế làm nơi ở thoáng mát trong mùa hè.

Fortitude Valley

Nơi tụ hội của những nghệ sĩ nhạc sống tốt nhất ở Brisbane. Fortitude 
Valley là cơ hội cho bạn khám phá bầu không khí tiệc tùng của 
Brisbane. Bạn cũng có thể lượn lờ ở các cửa hàng boutique, khám phá 
các quán cà phê phong cách nhất và những con đường nhỏ bí ẩn, hay 
tham quan một số địa điểm biểu tượng nhất của Brisbane.

West End & South Bank

West End và South Bank là hai trong số những khu vực sôi động hơn 
của Brisbane, nơi bạn sẽ tìm thấy nghệ thuật, đồ ăn, cà phê, và cộng 
đồng mua sắm tấp nập cứ như là dành riêng cho bạn.

St Lucia & Toowong

Ở địa thế lý tưởng với một bên là sông, một bên là Núi Coo-tha, khu 
vực này vô cùng thích hợp cho thư giãn ngoài giờ lên lớp. Với số lượng 
sinh viên lớn trong khu vực, nơi đây cũng có rất nhiều nơi thú vị để 
rong chơi.

Khu vực Thương mại Trung tâm

Khu vực Thương mại Trung tâm Brisbane đã trải qua sự thay da đổi thịt 
trong năm năm qua, từ một khu vực thương mại khá tẻ nhạt thành 
một trung tâm nhộn nhịp với rất nhiều dịch vụ cho cả khách du lịch và 
người dân địa phương. Bản thân thành phố là một bộ sưu tập thú vị 
gồm các khu mua sắm, quán bar và địa danh lịch sử.
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DÂN SỐ

Queensland  
4,827,000

Brisbane   
2,308,700

Gold Coast   
624,900

Townsville - 180,350 
Cairns - 148,000

GOLD COAST
Nằm ở phía đông nam của bang Queensland, cách Brisbane 94 km về phía nam, Gold Coast là thành 
phố đông dân nhất trong số các thành phố không phải thủ phủ trong cả nước. Hiện có hơn 500 nhà 
hàng và quán cà phê tại Gold Coast, phục vụ tất cả các phong cách ẩm thực - như các món hiện đại của 
Úc, Châu Á, Ðịa Trung Hải, Mỹ và nhiều hơn nữa. Sự đa dạng văn hóa này giúp Gold Coast trở thành 
một điểm đến học tập hàng đầu. Sinh viên có rất nhiều lựa chọn học tập bao gồm Ðại học Griffith, 
Ðại học Bond và Học viện TAFE Gold Coast. Những người yêu thiên nhiên và hoạt động ngoài trời sẽ 
yêu thích các bãi biển, dãy núi nội địa, rừng và đường thủy của khu vực. Các điểm nổi bật thực sự là 
O’Reilly’s Treetop Walkway, Tamborine Rainforest Skywalk và Công viên Quốc gia Burleigh Head.

CAIRNS
Thành phố nhiệt đới cách xa về phía bắc Queensland này khá lý tưởng để không thể nói hết bằng lời. Ở 
đây, bạn thỏa sức tận hưởng các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, cuộc phiêu lưu trong rừng và thám hiểm 
dưới nước. Ðiều này tạo nên một trong những địa điểm học tập đẹp nhất và độc đáo tại Úc. Cảnh quan 
thiên nhiên tuyệt đẹp đóng góp một phần rất lớn trong sức hút của Cairns. Thành phố này có thác 
nước, hẻm núi, hồ trên miệng núi lửa, ống dung nham cổ đại và nhiều hơn nữa. Một trong những điểm 
thu hút thiên nhiên quan trọng ở Cairns là Vịnh Savannah - một phong cảnh hùng vĩ, gồ ghề với các 
hang động đá vôi, suối nước nóng, hẻm núi và ống dung nham. Ðại học James Cook và CQUniversity có 
cơ sở giáo dục ở vùng khí hậu nhiệt đới Cairns.

TOWNSVILLE
Cũng như nhiều thành phố Queensland, Townsville có nhiều cảnh quan bao gồm rừng nhiệt đới và 
những bãi biển đầy cát trắng. Hãy bổ sung vào danh sách những tổ chức học tập chất lượng hàng đầu 
và bạn sẽ sớm hiểu lý do tại sao Townsville là một lựa chọn phổ biến. Học tập tại Ðại học James Cook sẽ 
cho phép bạn tận dụng lợi thế của việc sống ở một nơi tuyệt vời như vậy. Nơi lui tới thường xuyên của 
người dân địa phương là The Strand – con đường đi dạo dài 2,2 km giữa hàng cọ rợp bóng có một bãi 
biển, điểm dã ngoại, câu cá trên bến tàu, đường xe đạp, lối đi bộ và bao la nhà hàng và quán bar ven 
biển.

Nếu bạn nhìn Townsville từ trên cao, bạn không thể không nhận thấy một khối kiến tạo đá khổng lồ 
nhô lên khỏi mặt đất. Nơi đó được gọi là Castle Hill và đó là một khối đá đỏ. Bạn có thể đi bộ lên Castle 
Hill để có tầm nhìn khoáng đạt tuyệt vời và thậm chí tìm hiểu một chút về lịch sử - có một boong-ke từ 
thời Thế chiến Thứ hai ở một góc đồi. Những người mê phiêu lưu sẽ có nhiều việc để làm ở thành phố 
phía bắc Queensland này, nơi được cho là ‘sống với sự tò mò’ - theo khẩu hiệu của thành phố. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

CENTRAL QUEENSLAND  
UNIVERSITY cq.edu.au

North Rockhampton, QLD

Bundaberg, QLD

Emerald, QLD

Gladstone, QLD

Mackay, QLD

Noosa, QLD

Brisbane, QLD

SOUTHERN CROSS  
UNIVERSITY scu.edu.au

Gold Coast, QLD

Lismore, NSW

Coffs Harbour, NSW

Port Macquarie, NSW

Sydney, NSW

BOND UNIVERSITY bond.edu.au Gold Coast, QLD

GRIFFITH UNIVERSITY griffith.edu.au

Gold Coast, QLD

Brisbane, QLD

JAMES COOK UNIVERSITY jcu.edu.au

Brisbane, QLD

Townsville, QLD

Cairns, QLD
QUEENSLAND UNIVERSITY  
OF TECHNOLOGY qut.edu.au Brisbane, QLD

UNIVERSITY OF QUEENSLAND uq.edu.au

Brisbane, QLD

Ipswich, QLD

UNIVERSITY OF SOUTHERN 
QUEENSLAND usq.edu.au

Toowoomba, QLD 

Brisbane, QLD 

Hervey Bay, QLD

UNIVERSITY OF  
THE SUNSHINE COAST usc.edu.au Sunshine Coast, QLD
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Một tấm bằng được cả 
thế giới công nhận

Nhũng lý do hàng đầu để lựa chọn UQ

– Thứ hạng cao: Top 30 trên thế giới trong 11 chuyên
ngành.

– Chương trình chất lượng cao: Chương trình giảng dạy
toàn diện gồm hơn 400 chương trình và 4000 khóa học.

– Giáo viên xuất sắc: Có nhiều giải thưởng giảng dạy quốc
gia hơn bất kỳ trường đại học nào khác của Úc.

– Tập trung vào kết quả tìm việc làm: Đội ngũ tư vấn
nghề nghiệp tận tâm, chương trình thực tập theo tín chỉ,
trang web tìm kiếm việc làm UQ cho sinh viên quốc tế và
đạt 4,5 sao MOOC về giảng dạy kỹ năng hành nghề. 

Xem thêm tại future-students.uq.edu.au
*46 – QS World University Rankings 
for Academic Reputation

Xếp hạng 51 trên thế giới, 
Đại học Queensland (UQ) 
là một trong những tổ chức 
nghiên cứu và giảng dạy 
hàng đầu của Úc.  Với danh 
tiếng về đào tạo những 
sinh viên tốt nghiệp chất 
lượng và một khuôn viên 
trường đẹp nổi tiếng trên 
toàn cầu, UQ là trường đại 
học được lựa chọn bởi hơn 
50.000 sinh viên.
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN NAM ÚC?
Niềm mơ ước của sinh viên

Nam Úc được mọi người coi là có chi phí sinh 
hoạt thấp nhất ở Úc. Giá thuê nhà thấp hơn, thực 
phẩm rẻ hơn, và bạn sẽ phải trả ít hơn cho một 
ly bia, vào bất cứ ngày nào trong tuần. Cũng như 
mặt bằng giá cả chung thấp hơn, bạn cũng sẽ tìm 
thấy tấm biển giảm giá cho sinh viên ở nhiều dịch 
vụ. Với gần 50 tiệm làm tóc cung cấp giảm giá cho 
sinh viên, vé xem phim giảm giá, thực phẩm và 
đồ uống đặc biệt ở mọi ngóc ngách, Nam Úc thực 
sự là niềm mơ ước của sinh viên.

Thị trấn nhỏ sống trong một thành phố lớn

Adelaide là một thành phố lớn, hẳn rồi, nhưng nó 
không có nhịp sống vội vã, hối hả của các thành 
phố lớn khác như Sydney hay Melbourne. Một 
trong những điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là 
thái độ thân thiện, thoải mái của người dân địa 
phương. Adelaide đã xây dựng được một cộng 
đồng mạnh mẽ, mến khách, làm cho những 
người láng giềng thực sự cảm thấy gần gũi. 
Ðường phố rộng rãi, thoáng đãng, những hàng 
cây dọc hai bên đường, và những công viên giải 
trí rộng lớn, mang đến cho Adelaide cảm giác 
khoáng đạt mà các thành phố khác không có.

Vẻ đẹp thiên nhiên ngay trước cửa nhà bạn

Nam Úc, giống như mỗi bang của Úc, có vẻ đẹp tự 
nhiên riêng. Ra khỏi nội thành, bạn sẽ tìm thấy đảo 
Kangaroo, nơi bạn có thể đến gần và tiếp xúc với chuột 
túi, gấu túi, và chim cánh cụt, tại Vịnh Baird, bạn có thể 
nhảy xuống nước và bơi với sư tử biển. Ði về

phía bắc, bạn sẽ thấy Sa mạc Simpson cát đỏ bao 
la. Bên trong phạm vi thành phố, tuyến đường sắt 
ra ngoại ô thỉnh thoảng vắt qua vách đá, nhìn ra 
Nam Ðại Dương mênh mông. Thật là một cảnh 
tượng ngoạn mục!

Là một phần của lễ hội và cuộc vui

Bạn sẽ tìm thấy tất cả ở Nam Úc. Bên ngoài thành 
phố, bạn sẽ thấy các vùng rượu vang nổi tiếng 
thế giới như Thung lũng Barossa, Thung lũng 
McLaren, và Coonawarra, với hơn 200 cửa hầm 
đón bạn vào nếm thử. Vui chơi hết mình trong 
lễ hội cuồng nhiệt được người dân địa phương 
gọi là ‘Cuộc diễu hành điên rồ’, nơi cảnh tượng 
nghệ thuật rực rỡ của Adelaide diễn ra trong bốn 
tuần lễ hội hứng thú và hỗn loạn nghệ thuật. Nổi 
bật với Adelaide Fringe (Lễ hội Fringe lớn thứ 
hai trên thế giới), Lễ hội Nghệ thuật Adelaide và 
WOMADelaide (một lễ hội kéo dài bốn ngày gồm 
âm nhạc, nghệ thuật và khiêu vũ), luôn có điều gì 
đó mới mẻ vào mỗi tối trong tuần.

Học tập tại Adelaide
studyadelaide.com

Insider Guides
insiderguides.com.au/ 
adelaide

LIÊN KẾT DÀNH CHO HỌC TẬP

NAM ÚC
Nam Úc là một môi trường học tập hoàn hảo với phong cách 
sống thoải mái, chất lượng cuộc sống và khí hậu tuyệt vời. Bang 
Nam Úc có một số tổ chức giáo dục chất lượng hàng đầu, với 
người dân địa phương mến khách và tính đa văn hóa mạnh mẽ. 
Thành phố thủ phủ Adelaide có quy mô hoàn hảo; bạn dễ dàng 
đi lại khắp nơi nhưng vẫn đầy đủ các tiện nghi và hoạt động.
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Sân bay Adelaide
adelaideairport.com.au

Tàu điện Adelaide
adelaidemetro.com.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO GIAO THÔNG VẬN TẢI

adeLaIde
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Nếm rượu vang ở Thung lũng Barossa

Chớp lấy cơ hội khám phá một trong những 
vùng ủ rượu vang ngon nhất thế giới, có thể 
đến dễ dàng từ Adelaide. Bang Adelaide cũng 
có nhiều vùng rượu vang xinh đẹp khác, tạo 
ra một số loại rượu vang tốt nhất thế giới. Bạn 
sẽ tìm thấy các nhà máy rượu vang đoạt giải 
thưởng ở Adelaide Hills, Thung lũng McLaren 
và Thung lũng Clare.

tastesa.com.au

Ðến với biển xanh

Từ những bãi cát vàng của bãi biển đô thị 
(như Glenelg) đến các vùng ven biển hẻo lánh 
hơn của bán đảo, Nam Úc bao quanh bạn với 
những bãi biển tuyệt đẹp. Cho dù bạn thích 
các hoạt động như lướt sóng, hay đơn giản là 
thư giãn với bạn bè, những bãi biển xinh đẹp 
của Nam Úc đều mang lại bối cảnh hoàn hảo 
cùng Bán đảo Fleurieu và Bờ biển Limestone.

southaustralia.com

Wilpena Pound 

Wilpena Pound là một khán đài tròn tự nhiên 
vô cùng ngoạn mục, nằm cách Adelaide 
khoảng năm giờ lái xe về phía bắc. Ðây là cửa 
ngõ vào Công viên Quốc gia Flinders Ranges 
nổi tiếng thế giới, một phần mang đậm 
tính biểu tượng của vùng hẻo lánh nước Úc. 
Wilpena Pound là bối cảnh lý tưởng để khám 
phá cảnh quan độc đáo và hấp dẫn này.
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Lễ hội Adelaide Fringe

Nam Úc được mệnh danh là ‘Bang Lễ hội’ và 
điều đó hẳn có lý do! Lễ hội Adelaide Fringe là 
sự kiện nổi tiếng và phổ biến nhất trong năm 
của Nam Úc. Vào Tháng Ba, thành phố thu 
hút hàng ngàn diễn viên hài, nghệ sĩ, nhạc 
sĩ, nghệ sĩ đường phố và hơn thế nữa. Toàn 
thành phố trở nên rực rỡ và sôi động suốt cả 
tháng, các chương trình biểu diễn đều được 
người dân địa phương cũng như du khách 
hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt.

adelaidefringe.com.au

Khám phá động vật hoang dã trên Ðảo 
Kangaroo

Ðảo Kangaroo chỉ cách Cape Jervis một 
chuyến phà ngắn (90 phút lái xe từ Adelaide) 
và là nơi hoàn hảo nếu bạn thích động vật 
hoang dã. Bạn có thể bắt gặp chuột túi, gấu 
túi, thú lông nhím và sư tử biển tại Vịnh Seal, 
cũng như ngắm một số cảnh quan tuyệt đẹp 
từ Remarkable Rocks. Bạn cũng có thể đi 
thám hiểm hang động, khám phá đồi cát hoặc 
ngâm mình tại Vịnh Vivonne.

tourkangarooisland.com.au

Khám phá Adelaide Hills

Adelaide Hills được biết đến với ba điều - đồ 
ăn, rượu vang và người dân địa phương thân 
thiện. Từ nếm thử một số loại bánh mới ra lò 
từ các tiệm bánh nhỏ của Stirling đến nhấm 
nháp một ly bia tại một trong các quán rượu 
ở thị trấn Đức truyền thống Hahndorf, đây 
là một trải nghiệm khó quên với những sinh 
viên quốc tế tò mò và đói bụng.
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TÌM HIỂU VỀ ADELAIDE
Nếu bạn đang tìm kiếm một thành phố sôi động, có nền văn hóa phong phú, thú vị và xinh đẹp, thì 
Adelaide có thể là sự lựa chọn cho bạn. Bản thân thành phố không chỉ đẹp, với công viên xung quanh 
và những vườn cây xanh, đó cũng là một thành phố rất dễ đi lại. Adelaide là một trong những thành 
phố Úc duy nhất được quy hoạch trước khi xây dựng, vì vậy, mạng lưới đường phố của thành phố được 
bố trí rất thông minh. 

Khu vực Thương mại Trung tâm

Khu vực Thương mại Trung tâm của Adelaide đã hồi sinh trong những 
năm gần đây, một phần là do chính quyền cấp phép cho các quán bar 
nhỏ và sự tái phát triển của Adelaide Oval. Các tổ chức di sản và văn 
hóa của North Terrace vẫn còn cũng như những công viên rộng lớn bao 
quanh thành phố.

Bắc Adelaide

Một địa điểm lý tưởng cho sinh viên của nhiều trường đại học ở 
Adelaide, Bắc Adelaide nằm gần trung tâm thành phố trong khi vẫn 
giữ lại được một cảm giác thoải mái hơn. Ðường phố được quy hoạch 
gọn gàng và kiến   trúc cổ điển làm cho khu vực này thật lý tưởng để 
sinh sống.

Khu Nội ô Phía tây

Khu vực phát triển nhanh chóng này đang mọc lên nhiều quán cà phê 
thú vị, phòng trưng bày nghệ thuật và cửa hàng boutique, bổ sung cho 
sự lựa chọn hiện tại gồm các tụ điểm âm nhạc và quán rượu. Xe điện 
miễn phí đến thành phố làm cho khu vực này trở thành một lựa chọn 
tốt cho các sinh viên tiết kiệm.

Unley & Goodwood

Những khu vực này có một loạt ngôi nhà đắt tiền nhưng vẫn còn rất 
nhiều nhà phố và căn hộ phù hợp với túi tiền sinh viên. Các tuyến 
đường chính trong khu vực này dầy đặc các cửa hàng boutique, địa 
điểm điểm tâm và nhà hàng ăn tối.
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CÁC TRỤ SỞ

Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY australia.cmu.edu Adelaide, SA

FLINDERS UNIVERSITY flinders.edu.au Adelaide, SA

UNIVERSITY OF ADELAIDE adelaide.edu.au Adelaide, SA
UNIVERSITY OF SOUTH  
AUSTRALIA unisa.edu.au Adelaide, SA
INTERNATIONAL COLLEGE OF 
HOTEL MANAGEMENT ichm.edu.au Adelaide, SA

TAFE SA tafesa.edu.au Throughout SA
EYNESBURY INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY eynesbury.navitas.com Adelaide, SA

LE CORDON BLEU AUSTRALIA lecordonbleu.com.au Adelaide, SA
ADELAIDE INTERNATIONAL 
SCHOOL ais.edu.au Adelaide, SA



To learn more, visit studyadelaide.com 
facebook.com/studyadelaide
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN TÂY ÚC?
Nơi để coi là nhà

Perth là một trong những thành phố thủ phủ 
phát triển nhanh nhất của Úc, vì vậy, bạn sẽ chắc 
chắn tìm được một nơi phù hợp với mình. Với 
những cần cẩu khổng lồ in bóng trên đường chân 
trời, mặt nước ven thành phố tràn đầy sinh lực, 
và các quán bar và quán cà phê luôn mở cửa, thật 
khó để tránh dòng năng lượng lan tỏa của Perth. 
Với tốc độ tăng trưởng này, bạn luôn có cơ hội tìm 
việc làm thêm, vì vậy bạn thực sự có thể bắt kịp 
phong cách sống của Perth. 

Tìm được nơi vui chơi la cà yêu thích mới của bạn

Với những quán bar, quán cà phê, nhà hàng mới 
mọc lên liên tục ở Tây Úc mỗi tuần, bạn sẽ luôn 
tìm thấy một nơi nào đó mới mẻ để thử ở Perth. 
Cho dù đó là một quán bar trong hẻm nhỏ giữa 
Khu vực Thương mại Trung tâm, một quán cà phê 
thú vị nép minh trong bức tường ở Northbridge, 
hoặc một câu lạc bộ nhạc jazz nằm dưới hầm ở 
vùng nhiều cây xanh Mt Hawthorn, bạn tha hồ lựa 
chọn - và đó mới chỉ là trong thành phố. Ði ra ngoài 
thành phố, bạn có thể khám phá thiên đường của 
những người yêu thích ẩm thực, Margaret River, 
nơi tạo ra một số loại rượu vang và pho mát ngon 
nhất của đất nước, hoặc đến Pemberton và thưởng 
thức nấm cục trồng tại địa phương.

Cuộc phiêu lưu đang chờ đợi

Hãy thỏa sức khám phá vùng đất Tây Úc bao 
la - có tất cả mọi thứ. Ði một chuyến dã ngoại 
vào vùng hẻo lánh vàng của Úc, cho dù bằng 
xe hơi hay xe lửa, và ghé thăm thị trấn khai mỏ 
Kalgoorlie lịch sử (hiện vẫn còn hoạt động). Lái 
xe lên phía bắc qua sa mạc gồ ghề nhưng tuyệt 
đẹp để đến Bãi biển Cable, một trong những bãi 
biển hàng đầu của Úc. Thăm Công viên Quốc gia 
Karijini với những hẻm núi gỉ sét màu đỏ và mặt 
nước xanh ngắt, và trải nghiệm một vùng đất nơi 
thời gian đã lãng quên. Khám phá xuống phía 
nam

Một khung cảnh âm nhạc độc đáo

Là thành phố thủ phủ xa xôi nhất trên thế giới 
mang lại cho thị trấn một điều gì đó đặc biệt. 
Cho dù bạn thích gu âm nhạc nào, chắc chắn bạn 
sẽ tìm thấy nó ở Perth, dù bạn thích nhạc punk 
tràn đầy năng lượng, những màn biểu diễn nhạc 
jazz đắm say tâm hồn, hay nhạc rock, nơi cho ra 
đời những nghệ sĩ huyền thoại như The Triffids, 
Tame Impala, và Bon Scott của AC/DC. Với các 
tụ điểm khác nhau từ Câu lạc bộ Jazz Ellington 
sang trọng đến Bird khiêm nhường, hay Khách 
sạn Rosemount được yêu thích, bạn sẽ có thể tìm 
thấy khung cảnh của mình với một số màn biểu 
diễn thú vị và độc đáo nhất tại Úc.

Học tập tại Perth
studyperth.com.au

Insider Guides
insiderguides.com.au/perth

LIÊN KẾT DÀNH CHO HỌC TẬP

TÂY ÚC
Tây Úc là bang lớn nhất của Úc và là nơi tọa lạc của nhiều 
tổ chức giáo dục uy tín. Những cơ sở giáo dục này thường 
nằm ở thành phố thủ phủ, Perth, và thành phố Freman-
tle gần đó, mang lại cho sinh viên một phong cách sống 
nổi bật, nhiều không gian mở và khí hậu tuyệt vời để tận 
hưởng.
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Sân bay Perth
perthairport.com.au

Transperth
transperth.wa.gov.au

TransWA
transwa.wa.gov.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO GIAO THÔNG VẬN TẢI

PertH
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Thư giãn ở Kings Park

Kings Park của Perth là khu vườn nội ô lớn 
trong cả nước. Mặc dù công viên 400 hec-ta 
rộng lớn này nằm ngay tại trung tâm thành 
phố, bạn sẽ không biết nó nếu không ở bên 
trong. Ðây là một ốc đảo, được trang điểm bởi 
nhiều con đường, bãi cỏ xanh non và các địa 
điểm ấm cúng để khám phá, cũng như con 
đường Lotterywest Federation Walkway trên 
cây, Tháp DNA và Ðài tưởng niệm chiến tranh 
State War.

bgpa.wa.gov.au/kings-park

Ðạp xe quanh Ðảo Rottnest

Ðối với những người yêu động vật hoang dã 
độc đáo của Úc, cũng như những bãi biển và 
cảnh quan tuyệt đẹp, Ðảo Rottnest là một 
điểm đến không thể bỏ qua. Bạn có thể bắt 
chuyến phà ngắn từ Fremantle để đến hòn 
đảo. Một trong những cách tốt nhất để trải 
nghiệm hòn đảo là bằng xe đạp, vì vậy, hãy 
thuê một chiếc xe và dành cả ngày nhàn nhã 
khám phá các địa điểm và trải nghiệm với 
động vật hoang dã địa phương như chuột túi 
quokka thân thiện.

rottnestisland.com

Nếm rượu dọc theo Sông Swan

Nếu bạn yêu thích rượu vang và sản phẩm 
tươi, thì Thung lũng Swan, cách Perth 25 phút 
lái xe không thể thiếu trong danh sách những 
nơi phải đến thăm trong khi bạn ở Tây Úc. Hãy 
tham gia một tour du lịch rượu vang và thăm 
một số nhà máy rượu vang ngon nhất của khu 
vực trong khi bạn ngắm nhìn vườn nho. Bạn 
có thể đi theo Con đường Ðồ ăn và Rượu vang 
để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

swanvalley.com.au
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Khám phá Broome

Cách Perth 2.200 km về phía bắc (2,5 giờ bay), 
bạn sẽ tìm thấy thị trấn ven biển Broome. Nơi 
đây dễ dàng là một trong những thị trấn bên 
bờ biển thơ mộng nhất cả nước, nổi tiếng với 
lặn mò ngọc trai. Broome có hơn 20 km bờ 
biển tuyệt đẹp (Bãi biển Cable là một điểm 
nổi bật). Ðó cũng là cánh cửa đến Dãy núi 
Kimberley hùng vĩ.

visitbroome.com.au

Cá và khoai tây chiên ở Cottesloe

Sau khi bơi trong đại dương hoặc chơi một 
ván cricket trên bãi biển, không có gì sung 
sướng hơn là mua một ít cá và khoai tây chiên 
để thưởng thức. Có rất nhiều lựa chọn nhưng 
địa điểm thưởng thức món ăn cũng quan 
trọng gần như chính món ăn. Hãy tìm một 
chỗ ngồi vững chãi trên mép nước, tốt nhất là 
vào lúc hoàng hôn, và tận hưởng cuộc sống!

Bia và pizza tại Little Creatures

Little Creatures là một nhà máy bia thủ công 
Úc tuyệt vời, nổi tiếng với phong cách trang 
trí công nghiệp đơn giản và đặc biệt là các lò ủ 
Pale Ale, Bright Ale, Pilsner và Single Rogers. 
Nhà máy bia Fremantle là một nơi tuyệt vời 
để thưởng thức bia và bánh pizza với bạn 
bè và trải nghiệm công việc ủ bia vất vả hay 
đi lang thang ra vườn sau để tận hưởng ánh 
nắng mặt trời trong khi ngắm Cảng Tàu Cá 
(Fishing Boat Harbour).

littlecreatures.com.au
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TÌM HIỂU VỀ PERTH
Vì Perth là thành phố thủ phủ nhiều nắng nhất của Úc, không quá ngạc nhiên khi mọi người rất chú 
trọng vào phong cách sống ngoài trời. Vì thế, có rất nhiều địa điểm thơ mộng cho cắm trại và nhà di 
động (caravan), giúp bạn tận dụng tối đa những gì Perth mang lại, cùng với những bãi biển cát trắng, 
trải dài gần như toàn bộ chiều dài của bờ biển. Ðó được coi là một số trong những bãi biển đẹp nhất 
trên thế giới, và với hơn 12.000 km bờ biển, có rất nhiều bãi biển đẹp!

Khu vực Thương mại Trung tâm

Giống như nhiều thành phố lớn của Úc, Perth đã trải qua sự gia tăng 
nhanh chóng về số lượng các cửa hàng boutique, quán cà phê và quán 
bar ở trung tâm thành phố. Ðiều này đã biến khu vực này từ một 
không gian chức năng đơn thuần thành một điểm đến thú vị.

Fremantle

Khu ngoại ô bãi biển này là nơi có những tụ điểm âm nhạc, nhà máy 
bia, địa điểm mua sắm và nhà hàng tuyệt vời. Fremantle có mọi thứ 
bạn có thể muốn, tất cả mọi hoạt động đều diễn ra trên nền phong 
cảnh đại dương ngoạn mục. 

Nam Perth

Từ trung tâm Perth đi qua bên kia sông, bạn sẽ đến khu vực Nam 
Perth, với những công viên tuyệt vời và cảnh quan tuyệt đẹp về trung 
tâm thành phố. Là nơi tọa lạc của Sở thú Perth, khu vực này có vị trí lý 
tưởng giữa Khu vực Thương mại Trung tâm và các trường đại học lớn.

Northbridge & Leederville

Mặc dù Khu vực Thương mại Trung tâm đã phát triển, khu vực này vẫn 
là điểm đến tuyệt vời cho ăn uống và mua sắm. Từ những điểm ăn sáng 
thú vị đến quán bar đêm khuya, khu vực này luôn tấp nập suốt cả ngày.
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CÁC TRỤ SỞ

Các cơ sở của trường Thông tin Các cơ sở của trường

UNIVERSITY OF WESTERN 
AUSTRALIA uwa.edu.au Perth, WA

CURTIN UNIVERSITY curtin.edu.au Perth, WA
EDITH COWAN  
UNIVERSITY ecu.edu.au Perth, WA

MURDOCH UNIVERSITY murdoch.edu.au Perth, WA
EDUCATION AND  
TRAINING INTERNATIONAL eti.wa.edu.au Throughout WA
AUSTRALIAN INSTITUTE OF 
WORKPLACE TRAINING aiwt.com.au Malaga, WA
ALEXANDER LANGUAGE 
SCHOOL alexander.wa.edu.au Perth, WA
AUSTRALIAN COLLEGE OF  
APPLIED EDUCATION acae.edu.au Perth, WA

CURTIN COLLEGE curtincollege.edu.au Perth, WA
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CÁC TIỆM BÁNH
Các tiệm bánh là nơi tuyệt vời 
để có một bữa ăn trưa giá rẻ 
hoặc mua đồ ăn nhẹ khi bạn 
đang đói. Các tiệm bánhh hiện 
diện ở khắp mọi nơi, từ thành 
phố lớn đến thị trấn nông thôn 
và phục vụ nhiều sản phẩm 
khác nhau, thường bao gồm 
các loại bánh bên dưới.

Bánh Pie

Có nhiều loại bánh pie với các 
loại nhân thịt và nhân rau khác 
nhau. Tuy nhiên, loại bánh 
mang tính biểu tượng nhất là 
bánh pie thịt, bánh pie nhân 
thịt bò băm và nước sốt.

 

Bánh Pasty

Có nhiều loại nhưng vẫn 
thường dựa trên bánh pasty 
Cornish chính gốc, gồm thịt 
bò, khoai tây và hành tây. Bánh 
pasty rau cũng rất phổ biến.

Bánh Sausage Roll

Một món ăn truyền thống 
nữa của Anh, bánh sausage 
roll là bánh nhân thịt xúc xích 
(thường là thịt heo) và được 
nướng.

Nước xốt

Một lựa chọn bổ sung cho các 
món bánh ngon miệng của 
bạn, một số tiệm cung cấp 
miễn phí trong khi những tiệm 
bánh khác yêu cầu bạn trả 
thêm tiền.

Bánh cắt vani

Chắc chắn đây là món bánh 
dành cho những người yêu 
thích vani, bánh cắt cổ điển này 
có nhân mềm hương vani và 
phủ đường icing.

Bánh cắt caramel

Một tác phẩm nghệ thuật 
ba tầng ngon lành, bánh cắt 
caramel có lớp dưới cùng 
là bánh bích quy, lớp giữa 
là caramel và một lớp phủ 
chocolate bên trên.  

Bánh Lamington

Một loại bánh ngon của Úc, 
lamington có cốt bánh bông 
lan, phủ ngoài là sôcôla và vụn 
dừa.
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN LÃNH 
THỔ THỦ ÐÔ ÚC?
Trở thành một phần của cộng đồng

Mặc dù là thủ đô của Úc, thật ngạc nhiên khi 
Canberra chỉ nhỏ bé, nhưng điều đó càng làm cho 
nơi đây trở thành địa điểm học tập hoàn hảo. Vì 
hầu hết mọi nơi chỉ cách nhau một quãng đi bộ, 
xung quanh là các vùng cây bụi của Úc, và nhờ có 
Hồ Burley Griffin nhân tạo nên thơ ở trung tâm, 
Canberra có cảm giác yên bình của một thị trấn 
đồng quê, mang lại cho bạn sự yên tĩnh nơi thôn 
dã giữa lòng thành phố. Với ước tính khoảng 
35.000 sinh viên và hơn 9.000 cư dân quốc tế, bạn 
sẽ là một phần của cộng đồng gắn bó, làm cho 
bạn cảm thấy như ở nhà.

Một thành phố nhỏ có nhiều điều thú vị

Cho dù chèo thuyền kayak trên Hồ Burley Griffin, 
leo núi ở Núi Ainslie, hay xem một buổi biểu diễn 
tại Transit Bar, luôn có điều gì đó chiều lòng mọi 
người ở Canberra. Nếm những món ăn hấp dẫn 
tại Lễ hội Hương vị hàng năm của Canberra, mua 
một ly cà phê ở Braddon tại một trong các quán 
cà phê phong cách nhất, phục vụ cà phê espreso 
ngon nhất Thủ đô, hoặc đi xuống Chợ Old Bus 
Depot vào Chủ Nhật hàng tuần để chọn một số 
sản phẩm địa phương tươi ngon nhất và đồ thủ 
công sáng tạo của vùng Lãnh thổ Thủ đô Úc.

Gần tất cả

Vì Lãnh thổ Thủ đô Úc gần như nằm giữa Sydney 
và Melbourne, Canberra cảm thấy mình gần gũi 
với tất cả mọi thứ. Vùng rượu vang của Lãnh thổ 
Thủ đô chỉ cách 35 phút đi đường, hoặc lái xe một 
vài giờ đến Dãy núi Snowy nguyên sơ và ngắm 
đỉnh núi cao nhất của Úc, Núi Kosciuszko. Lái xe 
đến Công viên Quốc Gia Namadgi và trải nghiệm 
vẻ đẹp mộc mạc và hùng vĩ của nước Úc, hoặc ra 
bờ biển và tham quan Vịnh Jervis tráng lệ.

Trung tâm của mọi điều xuất sắc

Canberra tập trung một số trung tâm giáo dục 
quan trọng nhất của quốc gia. Ghé thăm Phòng 
trưng bày Quốc gia và ngắm một số bộ sưu tập 
nghệ thuật quan trọng nhất của đất nước, hoặc 
dành một ngày tại Ðài tưởng niệm Chiến tranh 
Úc tuyệt đẹp nhưng u sầu, và tìm hiểu về lịch sử 
nước Úc trong suốt

các cuộc xung đột trên thế giới. Xem hoạt động 
chính trị từ phòng trưng bày công cộng trong Tòa 
nhà Quốc hội, hoặc nếu ham mê kỹ thuật, bạn 
có thể ghé thăm viện nghiên cứu Canberra Deep 
Space Communication Complex, nơi góp phần 
giúp đỡ vào việc phóng các tàu Apollo của NASA 
lên mặt trăng.

Học tập tại Canberra
studycbr.com.au

Insider Guides
insiderguides.com.au/ 
canberra

LIÊN KẾT DÀNH CHO HỌC TẬP

LÃNH THỔ THỦ ĐÔ ÚC
Là thủ đô của quốc gia, Canberra là lựa chọn tuyệt vời 
cho học tập. Với các tổ chức giáo dục chất lượng hàng đầu, 
những thư viện hoành tráng, nơi đây tạo ra nền tảng trí 
tuệ lý tưởng cho sự thành công trong học vấn của bạn. Hãy 
đưa vào danh sách những quán cà phê thú vị, cuộc sống về 
đêm sôi động, mua sắm đa dạng và quán bar nhỏ hấp dẫn 
để biến nơi đây thật sự trở thành nơi tuyệt vời để sống.
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Sân bay Canberra
canberraairport.com.au

Giao thông vận tải ở Canberra
transport.act.gov.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO GIAO THÔNG VẬN TẢI

CanBerra
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Tìm hiểu về chính trị 

Tìm hiểu thêm về quá khứ, hiện tại và tương 
lai của nền chính trị Úc bằng cách thăm Tòa 
nhà Quốc hội và Tòa nhà Quốc hội Cũ. Tham 
dự kỳ họp quốc hội trong Tòa nhà Quốc hội 
hiện nay để xem các chính trị gia của đất nước 
tranh luận về các chủ đề hiện tại. Chuyến 
thăm Tòa nhà Quốc hội Cũ sẽ cung cấp thêm 
thông tin về sự ra đời của nước Úc và cho bạn 
trải nghiệm thực tế hơn.

aph.gov.au/Visit_Parliament

Ghé thăm các bảo tàng

Chọn mỗi ngày một bảo tàng hoặc phòng 
trưng bày nghệ thuật khác nhau, và bạn sẽ 
mất khá nhiều thời gian để tham quan hết 
tất cả. Bảo tàng Quốc gia Úc, Ðài tưởng niệm 
Chiến tranh Úc, Phòng trưng bày Quốc gia Úc, 
Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia, Bảo 
tàng Khủng long Quốc gia, danh sách vẫn 
chưa hết! Dù bạn quan tâm đến điều gì, bạn 
sẽ tìm thấy nó ở thủ đô của Úc.

visitcanberra.com.au

Leo Núi Ainslie

Ðể ngắm cảnh Canberra đẹp nhất, hãy thực 
hiện một hành trình lên Núi Ainslie. Bạn sẽ 
vừa tranh thủ tập thể dục vừa có thể thưởng 
ngoạn phong cảnh trên Hồ Burley Griffin, Ðài 
tưởng niệm Chiến tranh Úc và

Tòa nhà Quốc hội. Ði xe đạp lên đỉnh núi cũng 
là một lựa chọn phổ biến nhưng nếu bạn 
không cảm thấy dồi dào năng lượng, có một 
con đường đến lên đỉnh. 
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Lễ hội Ða văn hóa Quốc gia 

Ðã bao giờ bạn muốn nhấm nháp một ly bia 
Ethiopia với xúc xích Ðức chưa? Hay là sinh 
tố lassi xoài Ấn Ðộ với bánh kếp Hà Lan? Bạn 
thật may mắn, cảm giác thèm ăn của bạn 
có thể được thỏa mãn tại Lễ hội Ða văn hóa 
Quốc gia hàng năm mà Canberra tổ chức vào 
Tháng Hai mỗi năm. Ðó là một trong những 
sự kiện phổ biến nhất trong lịch Canberra với 
gần hai trăm năm mươi nghìn người tham dự 
mỗi năm. 

multiculturalfestival.com.au

Ðến Garema Place

Nơi tập trung một số quán bar nhỏ nhất của 
Canberra, Garema Place là điểm đến hoàn 
hảo cho những người muốn một ly cocktail. 
Ðến Honky Tonks để thưởng thức sangria 
và món ăn bốc theo chủ đề Tây Ban Nha, lên 
lầu đến Hippo Co để nhấp nháp whisky và 
cocktail hoặc đi xuống vài tầng để tới quán 
bar Playground for martinis and tapas.

Vận động tại Học viện Thể thao Úc (AIS)

Tham gia chuyến đi đến AIS để có cái nhìn 
thấu hiểu về cuộc sống và phương pháp tập 
luyện của các vận động viên ưu tú của Úc. 
Quốc gia này nổi tiếng thế giới về sức mạnh 
thể thao vượt trội và AIS đóng một vai trò lớn 
trong thành công này. Khi bạn đang ở đó, hãy 
thử sức với nhiều thử thách thể thao dành 
khách tham quan. 

ausport.gov.au/visit/tours
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TÌM HIỂU VỀ CANBERRA
Là thủ đô của quốc gia, Canberra là lựa chọn tuyệt vời cho học tập. Với các tổ chức giáo dục chất lượng 
hàng đầu, những thư viện hoành tráng, nơi đây tạo ra nền tảng trí tuệ lý tưởng cho sự thành công 
trong học vấn của bạn. Hãy đưa vào danh sách những quán cà phê thú vị, cuộc sống về đêm sôi động, 
mua sắm đa dạng và quán bar nhỏ hấp dẫn để biến nơi đây thật sự trở thành nơi tuyệt vời để sống. 
Cuộc sống tại Canberra không nhộn nhạo và phức tạp như ở một thành phố lớn nhưng vẫn có mọi thứ 
bạn cần để tự mình tận hưởng. Vì Canberra gần thành phố Sydney, cách khoảng ba giờ lái xe, nên bạn 
có thể đi tham dự các sự kiện lớn mà không gặp quá nhiều rắc rối.

Braddon & Dickson

Braddon là khu vực thời thượng sôi động của Canberra, đó là một 
trong những điểm đến phổ biến nhất để ăn điểm tâm, uống bia và ăn 
tối của giới trẻ sành điệu Canberra. Tiếp tục đi lên phía bắc và bạn sẽ 
đến Dickson, nơi được gọi là Khu phố Tàu ở Canberra.

Bruce & Belconnen

Cả Bruce và Belconnen đều là nơi sinh sống của đông đảo sinh viên 
quốc tế, nhờ ở gần trung tâm mua sắm, cuộc sống về đêm sôi động, và 
thậm chí cả một hồ nước cho các hoạt động ngoài trời. Hãy bổ sung vào 
danh sách những cơ sở thể thao chất lượng hàng đầu và bạn sẽ sớm 
hiểu lý do tại sao khu vực này là một lựa chọn phổ biến.

Parkes & Kingston

Khi mọi người nghĩ về Canberra, họ nghĩ về Tòa nhà Quốc hội và Hồ 
Burley Griffin. Dù bạn nhâm nhi cà phê ở Kingston, hay xem hoạt động 
chính trị và ngắm cảnh hồ thanh thản, Khu tam giác Nghị viện sẽ khiến 
bạn ngạc nhiên.

Trung tâm (Civic & Acton)

Civic là trung tâm văn hóa và trung tâm giải trí của Canberra. Giáp 
với Civic về phía tây là Acton, nơi mà nhiều hoạt động tập trung xung 
quanh khu vực New Acton. Là thủ đô của quốc gia, Canberra hội tụ 
nhiều bảo tàng và có nhiều hoạt động để khám phá.
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN LÃNH 
THỔ BẮC ÚC?
Phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp

Phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Lãnh thổ Bắc 
Úc thật sự đáng để bạn chiêm ngưỡng. Ngắm nhìn 
thế giới hoang dã rộng lớn và nguyên sơ, những thác 
nước, và động vật hoang dã của Công viên Quốc gia 
Kakadu, Công viên Quốc gia lớn nhất tại Úc. Tham 
quan khối kiến tạo sa thạch đỏ Uluru ấn tượng ở 
miền trung nước Úc, và ngắm mặt trời lặn từ đỉnh 
núi này. Ngắm các khối kiến tạo đá độc đáo ở Kata 
Tjuta, hoặc xem một trong những màn sét đáng 
kinh ngạc trong mùa mưa. Lãnh thổ Bắc Úc là nơi 
truyền cảm hứng và hoang sơ nhất của Úc. 

Thời tiết với quần soóc quanh năm

Ngay cả trong những tháng mùa đông, Lãnh thổ Bắc 
Úc sẽ vẫn làm bạn ấm áp. Điều này có nghĩa là bạn có 
nhiều thời gian ở ngoài trời hơn, và nhiều thời gian 
khám phá hơn. Tụ họp với người dân địa phương tại 
các Chợ Hoàng hôn Bãi biển Mindil, chợ họp vào mỗi 
Thứ Năm giữa Tháng Năm và Tháng Mười, hoặc tắm 
nắng tại Darwin Waterfront. Giải nhiệt dưới những 
thác nước và hồ bơi râm mát của Công viên Quốc 
gia Litchfield, chỉ cách Darwin một giờ rưỡi lái xe, 
hoặc tìm thiên đường của riêng bạn trên một trong 
những bãi biển hẻo lánh ở Lãnh thổ Bắc Úc.

Cuộc phiêu lưu ngay trước cửa nhà bạn 

Một chuyến đi ngắn ngay bên ngoài thành phố sẽ 
đưa bạn đến những vùng hoang dã phiêu lưu thú 
vị nhất của nước Úc. Khám phá Công viên Quốc gia 
Kakadu nổi tiếng thế giới – nếm thử rau trái rừng cao 
cấp, được chuẩn bị từ các nguyên liệu địa phương 
không giống bất cứ món ăn nào bạn đã từng thử. 
Tìm hiểu về những chủ nhân bản xứ của Úc tại Trung 
tâm Văn hóa Thổ dân Warradjan. Thăm các thác 
nước Maguk và Gunlom tuyệt đẹp, hoặc giải nhiệt 
dưới bóng mát của những hẻm núi ẩn của khu vực 
thác nước Kakadu. Sau khi mặt trời lặn, hãy nằm 
xuống thư giãn, và nhìn lên bầu trời, thả hồn bay 
bổng giữa bầu trời đêm lung linh, kỳ ảo.

Chào đón tất cả mọi người 

Là thành phố thủ phủ ở cực bắc của Úc, Darwin có 
sự kết hợp đa văn hóa thực sự. Chỉ cách Indonesia và 
Singapore một vài giờ đi bằng máy bay, Lãnh thổ Bắc 
Úc có thể được xem là cửa ngõ đến Úc. Sự hòa trộn đa 
sắc tộc tạo nên một bầu không khí thân thiện, mến 
khách. Gọi một ly bia ở bất kỳ quán rượu nào và bạn 
sẽ có thể bắt chuyện với người dân địa phương, đó 
là cảm giác ấm cúng của thị trấn nhỏ mà các thành 
phố khác không có. Người dân địa phương Darwin 
tự hào về phong cách sống thoải mái của họ, nơi mọi 
người được đối xử như hàng xóm của nhau.

StudyNT
studynt.nt.gov.au

Insider Guides
insiderguides.com.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO HỌC TẬP

LÃNH THỔ BẮC ÚC
Lãnh thổ Bắc Úc, một nơi thật sự đáng chú ý ở Úc, mang đến 
một phong cách sống đa dạng và độc đáo ngay từ ‘Red Cen-
tre’ suốt dọc đường đến ‘Top End’. Không thể phủ nhận rằng 
đây thực sự là ‘vùng hẻo lánh’ của Úc, tuy nhiên, bạn sẽ sớm 
thấy rằng Lãnh thổ Bắc Úc sẽ quyến rũ bạn ở lại lâu hơn. Ở 
vùng Trung Úc, bạn sẽ tìm thấy những nơi đáng chú ý như
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Sân bay Darwin
darwinairport.com.au

Buslink
buslink.com.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO GIAO THÔNG VẬN TẢI

darWIn
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Thăm Công viên Quốc gia Kakadu

Chỉ cách Thành phố Darwin 3 giờ đi đường, 
Công viên Quốc gia Kakadu là Công viên Quốc 
gia lớn nhất ở Úc và là di sản thế giới được 
công nhận về cả môi trường và văn hóa Thổ 
dân. Ngắm thác nước tuôn xối xả, vách núi gồ 
ghề, nghệ thuật trên đá của Thổ dân, cá sấu 
và chim lạ. Kakadu sẽ làm thay đổi cách bạn 
nhìn thế giới. 

Khám phá Alice Springs

Cảnh quan tuyệt đẹp, các cộng đồng xa xôi và 
lịch sử khai hoang độc đáo tạo ra một điểm 
đến đa dạng để khám phá. Alice Springs là 
một thị trấn hẻo lánh linh thiêng đầy cá tính 
tinh hoa, nghệ thuật đương đại và truyền 
thống cũng như các kỳ quan thiên nhiên như 
Dãy núi MacDonnell bao quanh.

northernterritory.com/alice-springs-and-
surrounds

Thăm Katherine

Chỉ cách Darwin 3 giờ lái xe về phía nam, 
Katherine là nơi hoàn hảo để khám phá 
những hẻm núi ngoạn mục của Công viên 
Quốc gia Nitmiluk (Hẻm núi Katherine) và 
Công viên Quốc gia Judbarra (Gregory). Khu 
vực này của vùng Top End có rất nhiều thứ 
để ngắm và làm như bơi lội dưới dòng nước 
trong vắt như pha lê hoặc thư giãn trong 
hồ nước nóng thiên nhiên, câu cá chẽm 
khét tiếng, lái ca-nô và dạo chơi ở Hẻm núi 
Katherine, trải nghiệm văn hóa Thổ dân 
hoặc đi bộ đường dài qua Công viên Quốc gia 
Judbarra.

northernterritory.com/katherine-and-surrounds
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Lễ hội và sự kiện 

Lãnh thổ Bắc Úc tổ chức nhiều lễ hội và sự 
kiện trong năm, kín lịch với các hoạt động bao 
gồm sự kiện thể thao, trải nghiệm nhà hát, 
quán rượu, khiêu vũ, nhạc sống, nghệ thuật 
và văn hóa. Một số sự kiện kỳ   quặc hơn bao 
gồm ‘Henley trên sông Todd’, khi các đội đua 
‘thuyền’ dưới lòng sông khô cạn ở Alice Springs. 
Nếu nghệ thuật và âm nhạc là mối quan tâm 
của bạn, thì lễ hội Darwin mang đến rất nhiều 
cơ hội để xem biểu diễn trực tiếp, bao gồm các 
tiết mục từ khắp nơi trên thế giới. 

northernterritory.com/things-to-do

Lịch sử và di sản của Lãnh thổ Bắc Úc

Từ Top End đến Red Centre của Lãnh thổ Bắc 
Úc, bạn sẽ được nghe câu chuyện rất độc đáo 
về nghệ thuật và nền văn hóa cổ xưa, các anh 
hùng thời chiến và cuộc phiêu lưu khai hoang. 
Lãnh thổ Bắc Úc đã phải hứng chịu nhiều thảm 
họa trong quá khứ. Với trận đánh bom Darwin 
năm 1942, khi đó Darwin là mục tiêu của các 
cuộc không kích lớn nhất trong lịch sử nước 
Úc, đến cơn lốc xoáy Tracey nổi tiếng năm 1974. 
Vùng Trung Úc cũng góp một phần vào lịch sử 
khai hoang đáng chú ý của chúng tôi, với Alice 
Springs là trung tâm của một trong những 
trạm điện báo nổi bật, cung cấp hiệu quả thông 
tin liên lạc thông suốt đầu tiên đến London. 

Ngắm Công viên Quốc gia Uluru-Kata Tjuta

Công viên Quốc gia đồng thời là di sản thế 
giới này cách Alice Springs 4 giờ rưỡi lái xe về 
phía tây nam, thu hút du khách từ khắp nơi 
trên thế giới đến chỉ để trải nghiệm những địa 
điểm văn hóa và tâm linh của vùng Uluru và 
Kata Tjuta biểu tượng. Uluru (còn gọi là Ayers 
Rock) và Kata Tjuta (còn gọi là Olgas) đều là 
những khối kiến tạo đá lớn nổi bật giữa cảnh 
quan trong hàng triệu năm. 
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TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN 
TASMANIA?
Một hòn đảo nhỏ với các dịch vụ lớn

Chỉ mất năm giờ lái xe đến Hobart và phía Bắc 
của đảo, Tasmania là một hòn đảo nhỏ với các 
dịch vụ lớn. Hãy nếm một số món hải sản tươi của 
Úc, hoặc thử rượu vang, pho mát và nước ép đẳng 
cấp thế giới. Với hơn 30 nhà máy bia thủ công 
trên một hòn đảo, chắc chắn bạn sẽ tìm được 
hương vị phù hợp với mình. Hàng hóa và dịch vụ 
cũng được giảm giá rất nhiều, vì Tasmania được 
mệnh danh là nơi thuê nhà rẻ nhất ở Úc và nhờ có 
tất cả những lợi ích của thành phố lớn trong một 
bầu không khí tỉnh lỵ thoải mái.

Trở về với lịch sử

Hobart được coi là thủ phủ lâu đời thứ hai của Úc, 
sau Sydney, và di sản của Tasmania là một câu 
chuyện ly kỳ về những người thủy thủ, phạm nhân 
bị kết án, và những kẻ bất hạnh. Ghé thăm Port 
Arthur lâu đời để tìm hiểu về lịch sử nhà tù ô nhục 
của chúng tôi, và tham gia một trong những tour 
du lịch ma ban đêm rùng rợn nhất mà bạn từng 
trải nghiệm. Tham quan các Nhà máy bia Boag và 
Cascade quan trọng, và tìm hiểu về lịch sử bia của 
Tasmania, hay là khám phá lịch sử bị mất tích và 
tuyệt vọng của chủ nhân bản địa của hòn đảo tại 
Trung tâm Di sản Thổ dân Tasmania ở Hobart

Văn hóa có một không hai 

Tasmania có một nền văn hóa nghệ thuật, âm 
nhạc, đồ ăn và rượu vang có một không hai ở Úc. 
MONA là một trong những bảo tàng và phòng 
trưng bày nổi tiếng nhất và không ngừng thay 
đổi của Úc, lưu trữ vô số bộ sưu tập lạ lùng, kỳ 
quặc, và thường gây tranh cãi, và tổ chức các lễ 
hội âm nhạc hàng năm như MONA FOMA và 
Dark MoFo.  m nhạc ngập tràn Lễ hội Falls và Tiệc 
tùng ở Paddock, và các sản vật địa phương được 
tôn vinh tại lễ hội Ẩm thực Tasmania. Vì vậy, cho 
dù thị hiếu của bạn là gì, văn hóa phong phú của 
Tasmania sẽ làm bạn hài lòng. 

Thế giới hoang dã yên bình chờ bạn khám phá 

Tasmania có nhiều công viên quốc gia, và với 
những con đường giữa bụi cây gần tất cả các 
thành phố lớn, bạn có thể nhìn thấy cảnh quan 
thay đổi ở mỗi phần của hòn đảo. Khoảng 20%   
diện tích của Tasmania được công nhận là Khu 
vực Di sản Thế giới của UNESCO, do đó, không 
thiếu các vùng hoang dã để bạn khám phá. Thăm 
Núi Cradle thơ mộng và đi bộ đường dài trên 
Ðường mòn Overland tuyệt đẹp và gồ ghề, đây 
là một mục tiêu đi bộ của người dân Tasmania 
cũng như du khách. Hãy ngắm Vịnh Lửa (Bay of 
Fires), hay Vịnh Wineglass ấn tượng trên Bán đảo 
Freycinet. Hoặc, nếu bạn may mắn, hãy dành thời 
gian ngắm sao trời, biết đâu bạn sẽ bắt gặp Cực 
quang Nam Úc.

Học tập tại Tasmania
studytasmania.tas.gov.au

Insider Guides
insiderguides.com.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO HỌC TẬP

TASMANIA

Bang đảo Tasmania, được người Úc gọi trìu mến là 
“Tassie”, nằm ngay phía nam của bang Victoria. Tasmania 
hiện đang thu hút một số lượng lớn du khách Úc và quốc 
tế đang khao khát một nơi nghỉ ngơi hoàn toàn hoang dã 
kết hợp với một số đồ ăn và rượu vang đẳng cấp thế giới.
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Sân bay Hobart
hobartairport.com.au

Tàu điện Tasmania
metrotas.com.au

LIÊN KẾT DÀNH CHO GIAO THÔNG VẬN TẢI

LaUnCeStOn

HOBart
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Lái xe qua Thung lũng Tamar

Nằm ngay phía bắc Launceston là Thung lũng 
Tamar ngoạn mục của Tasmania. Phương tiện 
đi lại dễ dàng nhất ở đây là ô tô (cũng có thể là 
xe lửa), bạn có thể dừng lại ngắm chim cánh cụt, 
cánh đồng hoa oải hương, vô số nhà máy rượu 
vang, phòng trưng bày nghệ thuật và các trang 
trại dâu tây. Thậm chí bạn có thể đi câu cá! Chính 
thị trấn nhỏ này làm cho 50 km đường này trở 
nên thật quyến rũ. Bạn nên đến một quán rượu 
địa phương để tận hưởng bầu không khí và trò 
chuyện với người dân địa phương.

visitlauncestontamar.com.au

Thăm Port Arthur

Là địa điểm quan trọng trong lịch sử Úc và 
điểm du lịch thu hút đông đảo du khách nhất 
ở Tasmania, Port Arthur là điểm đến không 
thể bỏ qua của các sinh viên trong bang. Khu 
Di sản Thế giới gồm có tàn tích của một nhà 
tù hình sự thời thuộc địa, được xây dựng năm 
1830 để giam giữ những tù nhân nguy hiểm 
nhất của Anh được chuyển đến Úc. Vẻ đẹp 
thiên nhiên của khu vực, cùng với bảo tàng 
ngoài trời hấp dẫn, tạo nên một địa điểm 
lý tưởng cho một chuyến đi trong ngày từ 
Hobart. 

Cắm trại ở nơi hoang dã

Hoạt động nào phù hợp với các công viên 
quốc gia hoang sơ và cảnh quan tươi tốt của 
Tasmania? Cắm trại! Vịnh Bay of Fires, nằm 
trên bờ biển phía đông bắc, là một bãi cắm 
trại hoang sơ bên bờ biển, cũng là nơi tham 
quan đầy thú vị. Vịnh Wineglass hình trăng 
lưỡi liềm tại Công viên Quốc gia Freycinet 
(cách Hobart 125km về phía đông bắc) luôn 
được đánh giá là một trong những điểm cắm 
trại hàng đầu của hòn đảo, dòng nước màu 
ngọc lam thường có cá heo và cá voi bơi qua.
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Nếm thử bia, nước ép và rượu whisky

Tasmania có lịch sử lâu đời về chưng cất và 
pha chế nước ép trái cây, rượu whisky ngon 
đẳng cấp thế giới và các loại bia tươi. Các 
nguyên liệu tươi ngon và nguồn nước tinh 
khiết tạo nên điều kiện tuyệt vời, và cách để 
trải nghiệm điều này là hãy đến thăm nơi 
sản xuất chúng! Ðối với rượu whisky, chúng 
tôi khuyên bạn nên ghé thăm Nhà máy rượu 
Hellyer’s Road và Nhà máy rượu Lark. Ðối với 
bia, chúng tôi khuyên bạn nên đến thăm Nhà 
máy bia Cascade và Nhà máy bia Iron House.

taswhiskytrail.com

Ghé thăm MONA

Nằm bên bờ Sông Derwent, Bảo tàng Nghệ 
thuật Cũ và Mới (MONA) là một bộ sưu tập 
độc đáo nhưng vẫn ngoạn mục của nghệ 
thuật hiện đại gây tranh cãi và đối nghịch. 
Khám phá tất cả mọi thứ từ tình dục, cái chết 
đến sự tiến hóa, v.v., Bảo tàng MONA được xây 
dựng bởi một triệu phú, ngài David Walsh. 
Món quà dành cho người dân Tasmania này 
được đón nhận rất nồng nhiệt, và được coi là 
một tuyên bố táo bạo trong bối cảnh thuật 
hiện đại. 

Ðường mòn Overland trên Núi Cradle

Không có cách nào tốt hơn để được đắm mình 
vào vẻ đẹp của thiên nhiên Tasmania là tham gia 
một chuyến đi bộ. Và không đâu phù hợp hơn 
Ðường mòn Overland ở Núi Cradle. Chuyến đi 
bộ kéo dài 5-6 ngày này đòi hỏi thể lực vừa phải, 
và nếu trước đây bạn chưa bao giờ làm điều gì 
như thế này, chúng tôi khuyên bạn nên đi với 
một nhóm khách du lịch. Mỗi ngày bạn sẽ đi bộ 
từ 7-12km trên cánh đồng đầy cỏ, qua rừng nhiệt 
đới, đồng cỏ, đầm lầy và nhiều hơn nữa. Phong 
cảnh nơi đây đẹp vô cùng. Bạn cũng sẽ bắt gặp 
rất nhiều động vật hoang dã, bao gồm thú có túi 
(lớn), gấu túi mũi trần, chim và thú lông nhím. 
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CẢM ƠN

Cám ơn toàn bộ các thành viên 
nhóm đã làm việc cật lực nhằm 
cho ra tập hướng dẫn này. Chúng 
tôi muốn dành lời cảm ơn đặc biệt 
cho những người cũng đã đóng 
góp bằng kỹ năng của họ vào dự án 
chúng tôi.
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Tại sao học tập tại Vùng lãnh 

THỔ BẮC AUSTRALIA?

Có học bổng dành cho học sinh Việt Nam đến học tập tại 
Vùng lãnh thổ Bắc Australia

Để biết thêm thông tin, truy cập www.studynt.nt.gov.au

Tự do khám phá những chân trời mới, 
những lối đi mới đến tương lai của bạn.›

StudyNT.nt.gov.au


