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Quý phụ huynh sẽ nhận được Quyển thông tin này ngay khi 
các em tân sinh viên nhận được thư mời nhập học tại Đại học 
Công nghệ Swinburne. Quyển thông tin sẽ cung cấp nhiều 
thông tin liên lạc quan trọng, các yếu tố liên quan đến đời sống 
sinh viên và hệ thống hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế tại 
Swinburne, cũng như những lời khuyên bổ ích dành cho Quý 
phụ huynh. Những thông tin này sẽ giúp quý vị có thêm thông 
tin nhằm hỗ trợ các em ngay khi các em có kế hoạch học tập 
cũng như thiết lập cuộc sống mới tại một quốc gia mới. 

Mục tiêu của chúng tôi là trang bị 
cho sinh viên một nền tảng giáo 
dục vững chắc, thành công trong 
việc học tập và nghề nghiệp trong 
tương lai. Chúng tôi hân hoan chào 
đón sinh viên và hỗ trợ sinh viên 
đạt đến những thành quả rực rỡ 
trong tương lai.

GIÁO SƯ LINDA KRISTJANSON AO
HIỆU TRƯỞNG VÀ CHỦ TỊCH, ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
SWINBURNE

CÁC VIỆC NÊN LÀM:

Giúp các em đăng ký khóa học.

Chấp nhận thư mời nhập học.

Thanh toán tiền đặt cọc

Chuẩn bị bảo hiểm y tế.

Đặt chỗ chuyến bay.

Sẵn sàng cho chuyến đi.

Kiểm tra lần nữa trước khi khởi hành

Đến phi trường

Tham gia ngày định hướng học tập

Bắt đầu nhập học



Chấp nhận Thư mời nhập học, 
Thanh toán tiền đặt cọc và Bảo 
hiểm Y tế dành cho Sinh viên quốc 
tế (OSHC) 

Quý phụ huynh và các em nên đọc kỹ Thư mời nhập học. 
Trong thư mời này sẽ bao gồm các điều khoản của thư mời, 
thông tin về khu học xá và địa điểm nơi các em sẽ học, hướng 
dẫn cách thức và thông tin người thụ hưởng khi thanh toán 
tiền đặt cọc. Nếu quý vị có câu hỏi mà Thư mời nhập học 
chưa có câu trả lời, xin vui lòng truy cập trang web của chúng 
tôi. Tất cả chủ sở hữu thị thực du học đều bắt buộc phải có 
Bảo hiểm Y tế dành cho sinh viên quốc tế (OSHC) trong suốt 
thời gian học tập.   Trên thư mời nhập học của Swinburne, 
chúng tôi có tính chi phí bảo hiểm theo lộ trình học tập với 
công ty bảo hiểm ủy quyền, Medibank. Việc thanh toán cho 
phí bảo hiểm này sẽ được ghi nhận là “có”, đối với Giấy xác 
nhận nhập học dành cho du học sinh (CoE). 

Ghi danh và Thời khóa biểu 

Sau khi chấp nhận thư mời nhập học, các em cần phải đăng 
ký môn học. Các em sẽ đăng ký bằng cách hoàn thành mẫu 
đơn trên trang web của chúng tôi. Nếu quý phụ huynh có bất 
kỳ câu hỏi trong khi hoàn thành quá trình đăng ký ghi danh, 
vui lòng truy cập swinburne.edu.au/enrolment  

Visa và hỗ trợ của các đại diện tuyển 
sinh chính thức của Swinburne: 

Trong hầu hết các trường hợp, các em cần nhận được thị thực 
(visa) để sống, học tập hoặc làm việc tại Australia. Để xin được 
thị thực , các em cần phải chấp nhận thư mời nhập học tại 
Swinburne và chuyển tiền đặt cọc. Sau khi Swinburne nhận 
được Đơn chấp nhận khóa học và chứng nhận thanh toán 
khoản đặt cọc từ sinh viên, chúng tôi sẽ cấp Thư xác nhận 
nhập học dành cho Du học sinh (CoE). Sinh viên cần nộp 
những hồ sơ sau đây cho Bộ Di trú khi xin Visa: 

• Thư xác nhận Ghi danh nhập học dành cho Du học sinh 
(CoE) từ Đại học Công nghệ Swinburne 

• Thư mời nhập học từ Swinburne 

• Xác nhận Bảo hiểm Y tế dành cho sinh viên quốc tế 
(OSHC) suốt thời gian học tập và thị thực (nếu sinh viên 
không thanh toán khoản phí Bảo hiểm Y tế này thông qua 
Swinburne) 

• Tất cả các giấy tờ, hồ sơ liên quan được liệt kê trong danh 
sách yêu cầu của Bộ Di trú cho việc cấp thị thực.

Vui lòng đảm bảo quý phụ huynh và các em đã đọc và hiểu rõ 
danh sách yêu cầu của Bộ Di trú cho việc cấp thị thực và các 
điều kiện và yêu cầu về việc xin thị thực trước khi tiến hành 
nộp hồ sơ. Quý vị có thể truy cập trang web của Bộ Di trú để 
tìm hiểu danh sách các loại giấy tờ/hồ sơ yêu cầu về việc xin 
thị thực, và các thông tin khác. 

Chúng tôi khuyên các em nên liên hệ với các đại diện tuyển 
sinh chính thức của Swinburne để được hỗ trợ và tư vấn các 
vấn đề liên quan đến thủ tục Visa. 

Đặt vé máy bay 

Sau khi đơn đăng ký học hoàn tất, thanh toán xong tiền đặt 
cọc, và Visa đã được xét duyệt và cấp cho sinh viên, các em 
có thể đặt vé cho chuyến bay đến Australia. Chúng tôi khuyên 
sinh viên nên đến Melbourne từ 2 đến 4 tuần trước khi bắt đầu 
khóa học. Điều này giúp cho các em có thời gian sắp xếp chỗ ở 
và ổn định mọi thứ trước khi các khóa học bắt đầu.

Chào đón sinh viên quốc tế:

Đại học Swinburne thường tổ chức buổi chào đón sinh viên 
quốc tế dành cho những sinh viên mới đến. Thường thì buổi 
chào đón này được tổ chức trong cùng một tuần với Ngày Định 
hướng khóa học, hoặc Tuần lễ Định hướng (O-week). Buổi chào 
đón này cung cấp thông tin quan trọng, đặc biệt dành cho sinh 
viên quốc tế, quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên quốc tế 
và giúp sinh viên điều chỉnh cuộc sống và cách sinh hoạt tại 
Australia và cộng đồng địa phương. Đội ngũ nhân viên sẵn sàng 
hỗ trợ các em trong suốt thời gian học tập tại Swinburne.

Ngày Định hướng: 

Ngày định hướng là cơ hội cho các tân sinh viên khám phá về 
khu học xá, tìm hiểu thêm về khóa học, gặp gỡ các bạn bè, làm 
quen với các giáo viên trước khi các lớp học chính thức bắt đầu. 
Chúng tôi khuyến khích các em nên tham gia Ngày Định hướng. 
Thông tin thêm về Ngày Định hướng có thể được tìm thấy trên 
trang web của chúng tôi. 

Bắt đầu các lớp học 

Ngày bắt đầu lớp học trong tuần đầu tiên của các em tại 
trường sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như thông tin khóa 
học, vị trí học xá và v.v…Hãy bảo đảm các em chia sẻ với quý 
phụ huynhvề ngày bắt đầu học tập ngay khi nhận được thông 
tin cập nhật từ trường. 

MỘT SỐ THỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG 
CẦN CHÚ Ý 



Một nơi để sinh sống: 

Dù là tạm thời hay lâu dài, các em đều cần phải chuẩn bị nhà 
ở trước khi đến Úc. Nếu quý vị có gia đình hoặc bạn bè sống ở 
Melbourne, chúng tôi khuyên nên sắp xếp cho các em tá túc 
với người thân/ bạn bè trong một thời gian ngắn.

Điều này sẽ giúp các em làm quen với sự chuyển đổi trong 
cuộc sống mới khi ở một quốc gia khác. 

Nếu quý vị không có người thân hoặc bạn bè ở Melbourne, 
chúng tôi khuyên quý vị nên sắp xếp chỗ ở cho các em tại ký 
túc xá của trường. Điều này sẽ mang lại cho sinh viên những 
cơ hội sống trong khuôn viên an toàn và thân thiện, đồng 
thời thích nghi với cuộc sống ở Melbourne, trong khuôn viên 
trường đại học và có những trải nghiệm cùng các sinh viên 
khác.

Thông tin về chỗ ở trong khuôn viên trường có thể được tìm 
thấy trên trang web của chúng tôi bằng cách vào website tìm 
kiếm chỗ ở. Quý vị cũng có thể liên hệ với Cố vấn về chỗ ở của 
chúng tôi qua email accommodation@swin.edu.au

Chuẩn bị những đồ đạc thiết yếu: 

Giúp các em chuẩn bị đóng gói hành lý cho chuyến đi để đảm 
bảo mọi thứ được chuẩn bị tốt cho cuộc sống tại Melbourne. 
Việc này sẽ giúp cho sinh viên có cái nhìn thực tế về đời sống 
độc lập.  Chúng tôi khuyên các em nên viết ra danh sách đồ 
đạc mà mình dự định mang theo, và mình có ý định mua khi 
đến Úc. 

Kỹ năng sống thực tế: 

Nếu các em chưa trải nghiệm cuộc sống tự lập, quý phụ 
huynh nên dạy các em những kỹ năng cần thiết để sống độc 
lập. Có thể tự nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh, lên ngân sách chi tiêu 
và quản lý quỹ thời gian của mình, đó là những kỹ năng cần 
thiết để các em nên có khi sống, học tập và làm việc ở nước 
ngoài.

CHUẨN BỊ HÀNH TRÌNH
Trước khi sinh viên đến Australia để học tập 
nên chuẩn bị một số thứ như sau: 



Để theo dõi học phí và ngày yêu cầu thanh toán, phụ huynh 
yêu cầu các em đăng nhập vào thông tin Tài chính của tôi (My 
Financials) trên trang web Swinburne và chia sẻ thông tin tài 
khoản và hóa đơn thuế với quý phụ huynh. Điều này giúp quý 
phụ huynh luôn nắm bắt được các khoản hiện tại cần thanh 
toán và các khoản phí sắp tới. 

Phụ huynh cần phải trả tiền học phí cho các em trước hạn 
cuối thanh toán được thông báo. Để đảm bảo cho việc thanh 
toán đúng hạn và chính xác nên kiểm tra kỹ thông tin tài khoản 
ngân hàng và số tiền cần thanh toán. Để biết thêm thông tin, 
phụ huynh truy cập trang web của chúng tôi và tìm kiếm thông 
tin hướng dẫn về việc thanh toán.

Sinh viên cần mở một tài khoản tại ngân hàng Australia. Chúng 
tôi khuyên phụ huynh cùng các em nên tìm hiểu một số quyền 
lợi và cách thức làm việc với ngân hàng trước khi khởi hành đến 
Australia. Nhiều ngân hàng yêu cầu khách hàng cần có mặt 
để mở tài khoản mới, nhưng một số ngân hàng sẽ cho phép 
khách hàng hoàn thành quy trình mở tài khoản trực tuyến. 
Ngân hàng Bendigo có một chi nhánh bên trong khuôn viên 
trường Swinburne và họ cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho sinh 
viên. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: bendigobank.
com.au/swinburne

Hãy chắc chắn rằng quý phụ huynh và các em đã thảo luận về 
những chi phí cần chi tiêu sắp tới. Điều này sẽ giúp cho các em 
có cái nhìn toàn cảnh về những chi phí cần phải trả và những 
khoản dự chi sắp tới. Nếu các em chưa quen với việc quản 
lý ngân sách chi tiêu, quý vị có thể giúp phác thảo một số kế 
hoạch tài chính. Ví dụ: kế hoạch chi phí thức ăn, thanh toán 
các hóa đơn và giải thích sự khác biệt giữa thẻ tín dụng và thẻ 
ghi nợ. Việc này sẽ giúp các em có thể cân đối ngân sách để có 
một cuộc sống thoải mái và không căng thẳng về tài chính ở 
Australia. 

Các chuyên gia liệt kê chi phí sinh hoạt sau đây theo tiêu 
chuẩn tại Australia:*

• Phí thuê một phòng ở riêng biệt được trang bị đầy đủ - 
Studio với chi phí 780 USD/ tháng.

• Vé đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng là 90 
USD/ tháng 

• Các khoản thanh toán hàng tháng cho chi phí gas, điện, 
internet là 133 USD/ tháng

• Một bữa ăn trưa có giá khoảng 10 USD 
• Chi phí đi siêu thị mua thức ăn cho một người  khoảng 35 

USD/tuần 
* những chi phí được ước tính tại thời điểm công bố. 

Để biết thêm thông tin về chi phí sinh hoạt tại Úc, quý vị có thể 
truy cập trang web Expatistan và tìm thêm thông tin về mức 
sống ở Úc.

HỌC PHÍ VÀ CÁC 
VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 
VỀ TÀI CHÍNH



Tại môi trường trường đại học, sinh viên trên 18 tuổi được xem 
là người trưởng thành có trách nhiệm, chịu trách nhiệm cho bản 
thân và kết quả học tập của chính mình. Theo Luật Bảo Mật của 
các Đại học Australia, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin học tập của 
các em đến quý vị khi được sự đồng ý của sinh viên. Chúng tôi 
đánh giá cao sự thấu hiểu của quý vị về điều này.

Nếu các em dưới 18 tuổi, Quý phụ huynh sẽ nhận được thông 
tin liên lạc từ một Cố vấn sinh viên quốc tế tận tâm.

Nếu Quý phụ huynh muốn biết kết quả học tập của các em khi 
các bạn trên 18 tuổi, chúng tôi đề nghị phụ huynh nên thảo luận 
cùng các em cho phép đăng nhập hoặc cung cấp các chứng từ/
văn bản có sự đồng ý từ sinh viên cho phép nhà trường cung 
cấp các thông tin liên quan kết quả học tập cho quý vị. Quý phụ 
huynh có thể đưa ra những lời khuyên/ động viên ngay khi có 
thể và cố gắng hỗ trợ nếu các em gặp những khó khăn trong 
học tập hoặc khi các em không đạt được thành tích tốt trong 
học tập. Tốt nhất là Quý phụ huynh nên thảo luận về những kỳ 
vọng của gia đình và bản thân sinh viên trước khi các em bắt 
đầu khóa học và cho các em biết rằng quý vị luôn dõi theo và 
sẵn sàng hỗ trợ các bạn ấy ngay khi cần đến sự giúp đỡ. 

Việc trải nghiệm học tập ở nước ngoài sẽ rất thú vị và xứng đáng 
công sức đầu tư, tuy nhiên nó cũng có những khó khăn, thử 
thách trong quá trình học tập.

HÃY ĐỒNG HÀNH 
CÙNG CÁC EM:



Trong tuần định hướng, nhân viên Swinburne sẽ thảo luận 
với các em về những điều thú vị trong cuộc sống giảng đường 
của sinh viên quốc tế. Trước hết là mối quan hệ với bạn bè 
mới, văn hóa ẩm thực mới, và nhiều điều mới lạ khi chuyển 
cuộc sống sinh hoạt từ nước này sang nước khác. Và không 
thiếu những khó khăn, như “nỗi nhớ nhà” và “sốc văn hóa”. 
Quý phụ huynh có thể hỗ trợ các em vượt qua giai đoạn thay 
đổi này, chia sẻ những gì đang xảy ra và đảm bảo với các em 
rằng đó là một phản ứng rất bình thường khi sống xa nhà. 
Nếu quý phụ huynh có thể, hãy đưa ra những gợi ý thiết thực 
về cách đương đầu với những khó khăn, xử lý tình huống và 
nhắc nhở các em nên trò chuyện với Cố vấn sinh viên quốc 
tế tại Swinburne để có được những trợ giúp và lời khuyên bổ 
ích.

Tân sinh viên quốc tế tại Swinburne sẽ được yêu cầu tham 
dự Buổi chào đón sinh viên quốc tế do Ban Tư vấn & Hỗ trợ 
sinh viên quốc tế tổ chức. Ngay sau buổi lễ này, sinh viên sẽ 
có cơ hội tìm hiểu về những quyền lợi, dịch vụ hỗ trợ sẵn có 
dành cho sinh viên quốc tế trong khuôn khổ Ngày hội các 
dịch vụ hỗ trợ  dành cho sinh viên diễn ra tại khuôn viên 
trường trong cùng ngày. Thông tin chi tiết hơn về những sự 
kiện này sẽ được ghi rõ trong thư mời nhập học của các em.

Nếu các em học toàn thời gian, điều này có nghĩa là các em 
sẽ học bốn môn học trong mỗi học kỳ. Một khóa học toàn 
thời gian được thiết kế bao gồm thời gian tiếp xúc và thời 
gian không tiếp xúc. Việc học tập toàn thời gian là một điều 
kiện của thị thực du học của du học sinh.

Thời gian tiếp xúc là thời gian sinh viên sẽ tham dự các buổi 
học tại lớp –  học tập với đội ngũ giảng viên, trợ giảng, tùy 
theo yêu cầu riêng của từng khóa học, sinh viên sẽ được 
tham gia thực hành tại các phòng thí nghiệm, tham dự các 
chuyến tham quan và thực tập tại doanh nghiệp. Mặc dù một 
số bài giảng không bắt buộc, tuy nhiên quý phụ huynh hãy 
khuyến khích các em tham dự các bài giảng thường xuyên, 
vì nội dung môn học được bao quát, giải thích kỹ lưỡng hơn 
trong những bài giảng này. Sinh viên sẽ được yêu cầu làm 
bài tập, đọc sách tham khảo và thường ghi chú những phần 
chính.

Thời gian không tiếp xúc là thời gian dành cho việc học tập 
độc lập giữa các sinh viên trong lớp - làm bài tập được giao, 
chuẩn bị làm việc cùng trợ giảng và sửa chữa các bài kiểm tra 
và thi cử.

CÁC EM MONG ĐỢI GÌ TRONG 
ĐỜI SỐNG SINH VIÊN



Hiểu rõ thông tin về cách thức đánh giá kết quả học tập và 
chấm điểm tại Swinburne là một trong những thông tin quan 
trọng quý phụ huynh và các em cần nắm rõ. Việc đánh giá 
các môn học đa phần sẽ là kết quả chung của một quá trình 
phấn đấu, thể hiện qua điểm bài tập nhóm, bài tập cá nhân 
và điểm thi cuối kỳ. 

Tại Swinburne, thang điểm đánh giá bao gồm Xuất sắc (High 
Distinction), Giỏi (Distinction), Khá (Credit), Trung bình (Pass) 
và Trượt (Fail). Chúng tôi cũng sử dụng hệ thống điểm bình 
quân thông dụng để đánh giá kết quả của sinh viên. Vui lòng 
xem bản điểm chi tiết:

CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ 
THANG ĐIỂM

VIẾT TẮT KẾT QUẢ CHI TIẾT ĐIỂM BÌNH QUÂN

HD Xuất Sắc 80% - 100% 4

D Giỏi 70% - 79% 3

C Khá 60% - 69% 2

P Trung Bình 50% - 59% 1

Những sinh viên đi học chuyên cần hơn, tham gia các buổi 
học nhóm chăm chỉ hơn nhìn chung sẽ đạt được kết quả học 
tập tốt hơn, vì tham gia học nhóm là cơ hội giúp các em thảo 
luận và hiểu rõ hơn các ý tưởng, nội dung hay bất kỳ kiến 
thức nào trong sách giáo khoa mà các em chưa nắm rõ. Việc 
học nhóm có thể do sinh viên tự sắp xếp hoặc do Ban quản 
lý chương trình sắp xếp. Chuyên viên Hỗ trợ Học thuật có thể 
liên lạc với các em để sắp xếp một nhóm học phù hợp hoặc 
các em có thể tự tìm hiểu và đăng ký. 

Quý phụ huynh và các em có thể tìm hiểu thêm các thông 
tin về cách thức đánh giá và kết quả học tập tại website của 
trường.

BẰNG CÁCH NÀO SINH 
VIÊN CÓ THỂ ĐẠT 
ĐƯỢC MỤC TIÊU NGHỀ 
NGHIỆP:
Swinburne chú trọng mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho các 
sinh viên quốc tế từ những ngày đầu tiên các em nhập học 
tại trường đến khi các em hoàn tất khoá học. Tất cả các 
sinh viên vẫn có thể truy cập SwinEmploy sau khi các em tốt 
nghiệp 1 năm. 

Năm đầu tiên là thời điểm tuyệt vời để các em hiểu rõ về bản 
thân mình và ngành nghề mà mình đã chọn thông qua các 
môn học chính. Đây là thời gian mà các em nên bắt đầu phát 
triển các kỹ năng thông qua dự án, các hoạt động và câu lạc 
bộ sinh viên, và các em cần giới hạn và định hình mục tiêu 
nghề nghiệp của mình. Chương trình Mục tiêu Nghề nghiệp, 
là chương trình dành cho tất cả sinh viên, sẽ giúp các em 
định hướng mục tiêu nghề nghiệp và cuộc sống.

Bước sang năm thứ hai, các em nên chủ động tham gia các 
dự án kết nối doanh nghiệp và tìm một công việc bán thời 
gian phù hợp, giúp các em cải thiện sự tự tin, kỹ năng xã hội, 
kỹ năng gia tiếp, giải quyết vấn đề và ý thức trách nhiệm. 
Ngoài ra, các em còn được khuyến khích tham gia chương 
trình trao đổi sinh viên và study tour. 

Trong năm thứ ba, các em sẽ dành nhiều thời gian cho các 
dự án cuối khoá, còn được biết đến như Các Dự Án Lớn 
(Capstone Project), và chuẩn bị sẵn sàng để tham gia chương 
trình thực tập. Trong những học kỳ cuối, các bạn sẽ được học 
các kỹ năng sống quan trọng và cần thiết cho công việc của 
bạn sau khi tốt nghiệp, bao gồm các kỹ năng xin việc như 
chuẩn bị CV, các kỹ năng trả lời phỏng vấn và nhiều kỹ năng 
khác nữa.



Khi các em đi học xa nhà, quý phụ huynh luôn mong muốn 
rằng các em có thể tự lo cho bản thân và biết cách chăm sóc 
sức khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Quý phụ huynh hãy trò chuyện và hướng dẫn các em cách 
chăm sóc sức khoẻ toàn diện trong thời gian các em đi học 
– luôn cân bằng việc học và sinh hoạt để không bị áp lực và 
căng thẳng, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và mạnh dạn 
tìm đến những hỗ trợ từ nhà trường, thầy cô và bạn bè khi 
cần thiết.

Để giúp các em nhận thức và hiểu rõ về một số rủi ro và các 
tệ nạn nguy hiểm, quý phụ huynh hãy trao đổi thẳng thắn với 
các em về cách bảo vệ bản thân, giữ an toàn trong các mối 
quan hệ và những giới hạn để đảm bảo sự an toàn và mối 
quan hệ trong sáng. Chúng tôi cũng đề nghị quý phụ huynh 
và các em tìm hiểu về các quy định an toàn khi đi biển trước 
khi các em đi học xa nhà. 

Swinburne tổ chức chương trình Aussie Bush and Beach hai 
lần một năm, tạo cơ hội cho các em sinh viên quốc tế gặp gỡ 
các Chuyên gia Cứu hộ để học các kỹ năng an toàn cần thiết 
khi các em tham gia các hoạt động bãi biển hoặc tắm biển. 

Các Chuyên viên Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế luôn có mặt và sẵn 
sàng hỗ trợ và cho lời khuyên để các em có thể thích nghi và 
nhanh chóng hoà nhập tại Australia. 

Ngoài ra, các em cần có Bảo hiểm Y tế (OSHC) trong suốt thời 
gian các bạn đi học và sống xa nhà. Để có thêm các thông 
tin về Bảo hiểm Y tế cho các em, quý phụ huynh vui lòng vào 
website và tìm từ khoá oversea student health cover

Các em cũng cần lưu số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp để tiện 
liên lạc trong trường hợp các em bị bệnh, gặp tai nạn hoặc 
cần những sự hỗ trợ khẩn khác. 

Các em có thể liên lạc với Chuyên viên Hỗ trợ Sinh viên Quốc 
tế của trường (giờ làm việc 24/7) tại  (+613) 9214 6741. Trong 
những trường hợp có những sự cố nghiêm trọng, các chuyên 
viên của trường cũng cần có sự đồng ý của các em để có thể 
hỗ trợ nhiều hơn. 

Nếu các em bị tai nạn, bệnh hoặc cần sự hỗ trợ khẩn, người 
quen, bạn bè của các em có thể giúp các em liên lạc các 
Chuyên viên Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế theo số điện thoại ở 
trên; chúng tôi sẽ có mặt để hỗ trợ nếu cần thiết. Các Hỗ trợ 
viên cũng làm việc thường trực tại trường để hỗ trợ các em. 
Trong trường hợp các em gặp phải những vấn đề nghiêm 
trọng về sức khoẻ, các hỗ trợ viên có thể đưa các bạn đến 
các dịch vụ y tế phù hợp – đến gặp bác sĩ hoặc phòng cấp 
cứu, hoặc các phòng khám khác. 

Để duy trì cuộc sống cân bằng và khoẻ mạnh, chúng tôi 
khuyên các em không nên làm việc quá 40 tiếng/2 tuần và 
hạn chế nhận quá nhiều công việc bán thời gian. Ngoài việc 
ảnh hưởng sức khoẻ, việc làm quá số giờ quy định cũng ảnh 
hưởng đến visa của các em và các em không thể tiếp tục ở lại 
để hoàn thành chương trình học của mình

ĐẢM BẢO SINH VIÊN SINH HOẠT TRONG 
MỘT MÔI TRƯỜNG LÀNH MẠNH VÀ VUI VẺ



NHỮNG HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN 
TẠI SWINBURNE
Thật khó khăn khi quý phụ huynh không thể bên cạnh 
các em trong giai đoạn mà các em đối mặt với các thử 
thách mới và phát triển những tính cách mới cũng như 
sự độc lập. Tuy nhiên, quý phụ huynh không cần phải 
lo lắng quá nhiều bởi vì bất cứ khi nào các em cần sự 
hỗ trợ, rất nhiều chương trình cũng như các bộ phận 
liên quan của trường đều sẵn sàng giúp các em. Các 
Chuyên viên Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế có thể giúp các 
em tìm ra cách giải quyết các vấn đề hoặc hướng dẫn 
các em gặp gỡ các thầy cô, nhân viên và các bộ phận 
khác để hỗ trợ các bạn hiệu quả hơn.

Việc tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động sinh viên 
cũng như các sự kiện giúp các em gặp gỡ, có thêm 
bạn mới và hoà đồng hơn. Những hoạt động này sẽ 
giúp các em cảm thấy được chào đón và vui vẻ hơn tại 
Swinburne. Chúng tôi khuyến khích các em tìm hiểu 
và đăng ký các hoạt động ngoại khoá, tuy nhiên cũng 
cần có sự cân nhắc để tránh tham gia quá nhiều hoạt 
động. Quý phụ huynh nên dành thời gian thảo luận và 
cùng các em lập nên một thời khoá biểu hợp lý để giúp 
các em chuẩn bị tốt hơn cũng như nắm được các hoạt 
động ngoại khoá yêu thích của các em. 

Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế là dịch vụ miễn phí và 
bảo mật, mang lại các hỗ trợ về học thuật, các vấn đề 
cá nhân, riêng tư và các vấn đề khác. Sinh viên có thể 
đặt cuộc hẹn với chúng tôi qua số điện thoại (+613) 
9214 6741, hoặc qua email isa@swin.edu.au. Bộ phận 
Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế có một chuyên viên phụ trách 
Nhà ở trả lời các câu hỏi về việc thuê nhà, một chuyên 
viên phụ trách Việc làm hỗ trợ tìm các công việc bán 
thời gian, và một chuyên viên phụ trách các hoạt động 
ngoại khoá giúp giới thiệu sinh viên tham gia các hoạt 
động và làm quen nhiều người bạn mới. 

Để tìm hiểu thêm thông tin Hỗ trợ Sinh viên Quốc 
tế, vui lòng xem thêm thông tin trên website của 
trường tại www.swinburne.edu.au/current-
students/student-services-support/support-for-
international-students.

SINH VIÊN CẦN ĐƯỢC KẾT NỐI 
VÀ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN 
VỚI GIA ĐÌNH
Việc phụ huynh giữ liên lạc và thường xuyên nói 
chuyện với các em trong khi các em sống xa gia đình 
đóng vai trò quan trọng giúp cho quá trình thay đổi để 
thích nghi của các em diễn ra dễ dàng hơn. Mặt khác, 
việc giữ liên lạc cũng giúp phụ huynh thêm tự tin rằng 
các em đang học tập tốt và vui vẻ. 

Một điều cần lưu ý đó là việc khác múi giờ giữa các 
nước và Australia, Chẳng hạn một số nước ở Châu 
Á lệch 3 tiếng so với Melbourne. Các lớp học tại 
Swinburne thường sẽ bắt đầu lúc 8h hoặc 9h sáng và 
các em cần đi học đúng giờ, cũng như ngủ đủ giấc để 
có thể tiếp thu bài tốt hơn trên lớp. Việc các em không 
đi học chuyên cần có thể ảnh hưởng đến việc gia hạn 
visa và kết quả quá trình học tập của các em.

Để phụ huynh có thể liên lạc với các em dễ hơn và 
hiệu quả hơn, phụ huynh và các em cùng lên kế hoạch 
một thời điểm cụ thể và cố định để kết nối và nói 
chuyện với nhau. Thời gian đầu phụ huynh có thể gọi 
cho các em mỗi tuần. Nếu các em không trả lời điện 
thoại, phụ huynh đừng quá lo lắng, bởi vì các bạn sẽ 
khá bận rộn với giờ học, gặp gỡ các Thầy Cô sau giờ 
học, làm bài về nhà và các hoạt động ngoại khoá khác 
nữa. 

Nếu phụ huynh có thời gian đến Australia để thăm các 
em, điều đó rất tốt. Và tốt nhất là phụ huynh đến thăm 
các bạn vào thời điểm nghỉ giữa các kỳ để việc học của 
các em không bị ảnh hưởng, cũng như các em có thể 
dành trọn thời gian cho quý phụ huynh.



NẾU SINH VIÊN 
TRÊN 18 TUỔI
Theo văn hoá của Australia, các em được xem là đã 
trưởng thành khi bước sang tuổi 18. Điều này có nghĩa là 
các em sẽ chịu trách nhiệm chính cho bản thân cũng như 
việc học tập của mình. Và Chính phủ Australia cũng ghi 
nhận rằng việc ghi nhận sự trưởng thành của các em trên 
18 tuổi ở các nước là khác nhau, do đó mỗi em sẽ bắt đầu 
học chương trình Đại học tại Swinburne với những kinh 
nghiệm cá nhân và sự chuẩn bị tâm lý khác nhau. 

Luật Dịch vụ Giáo dục dành cho Sinh viên Quốc tế được 
gọi là Services to Overseas Students Act 2000 (ESOS). 
Luật ESOS,  quy định rằng sinh viên quốc tế cần nhận 
được một sự hỗ trợ ở mức tối thiểu để giúp các em trong 
việc học và các sinh hoạt cá nhân khi các em tham gia 
chương trình học tại Australia. Các thông tin cơ bản nhất 
mà sinh viên cần được cập nhật là:

• Các thông tin quan trọng trước khi các em chính thức 
sang học, thường được gọi là Pre-Departure (tại nước 
sở tại của sinh viên) hoặc Pre-Arrival (tại Australia)

• Những hỗ trợ khi sinh viên vừa đặt chân đến Australia, 
thông thường là hỗ trợ đón sinh viên tại sân bay và đưa 
các em đến nơi lưu trú các em đã đăng ký trước (tuỳ 
theo nhu cầu của sinh viên)

• Tham gia các buổi cập nhật thông tin từ trường: buổi 
giới thiệu cơ sở học tập, các dịch vụ sinh viên, cuộc 
sống tại Australia, chi tiết hơn về chương trình các em 
đã đăng ký học và các hỗ trợ từ khoa, Thầy Cô, nhà 
trường trong suốt thời gian học.

NẾU SINH VIÊN 
DƯỚI 18 TUỔI 
Đối với các em dưới 18 tuổi, quy trình học tập sẽ có 
nhiều khác biệt. Đại diện tuyển sinh của trường sẽ 
cung cấp các thông tin cần thiết cho Qúy phụ huynh 
và các em. Tuy nhiên để có được hỗ trợ nhiều hơn 
từ phía nhà trường, xin quý vị vui lòng vào website 
của trường và tìm mục “Applying for your visa” hoặc 
liên hệ với các Chuyên viên Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế 
của chúng tôi tại isa@swin.edu.au 



CHIA SẺ TỪ PHỤ HUYNH CỦA 
SWINBURNE

PHỤ HUYNH SINH VIÊN ZEQI – TRUNG QUỐC

“Khi con chúng tôi bắt đầu học tại Swinburne, Zeqi đã được 
truyền cảm hứng rất nhiều từ sự cởi mở, chân thành và bình 
đẳng từ cộng đồng cũng như môi trường học tập và giảng 
dạy của Swinburne. Chương trình học và giảng dạy của nhà 
trường chú trọng trau dồi tư duy logic, sáng tạo và độc lập 
của sinh viên. Phương pháp giảng dạy này đã truyền cảm 
hứng cho Zeqi và giúp con hoàn tất chương trinh đại học với 
kết quả tuyệt vời. 

Với sự cảm kích và nhiệt huyết dành cho trường, Zeqi 
đã quyết định tiếp tục theo học chương trình Thạc sỹ tại 
Swinburne. Chúng tôi cũng vui mừng nhận thấy những thay 
đổi tích cực từ Zeqi – con ngày càng độc lập và mạnh mẽ 
hơn. Con có thể nói chuyện trước đám đông một cách tự 
tin. Chúng tôi tin rằng những kỹ năng này sẽ giúp con nhiều 
trong công việc tương lai.”

“Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì con của chúng tôi 
được học tập và trưởng thành tại một trường đại học 
danh tiếng, và tôi tin là các phụ huynh khác cũng cảm 
thấy giống gia đình chúng tôi. Con gái chúng tôi hiện 
đã trở thành công dân Australia, con đã lập gia đình 
và có một cuộc sống ổn định tại Melbourne. Tôi và gia 
đình muốn gửi lời cảm ơn đến Đại học Swinburne vì 
đã mang lại cho con chúng tôi một chương trình giáo 
dục chất lượng, và vì đã tạo điều kiện để con chúng tôi 
được phát triển và trưởng thành.” 

 
PHỤ HUYNH CỰU SINH VIÊN MAI HƯƠNG 
Việt Nam

“Kể từ học kỳ đầu tiên của Đức tại Swinburne đến nay, 
gia đình chúng tôi ngày càng thấy thoải mái hơn và 
không còn lo lắng nhiều cho con và việc học của con 
nữa. Trong năm học đầu tiên, chúng tôi thường xuyên 
gọi điện để trò chuyện và chia sẻ với con về việc học và 
sinh hoạt hàng ngày. Khi mọi việc của con tiến triển tốt 
đẹp hơn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với 
con; tuy nhiên chúng tôi ít trao đổi về việc học hơn, và 
chia sẻ nhiều hơn về các thành viên trong gia đình và 
tình cảm chúng tôi dành cho con. 

Đức đã trưởng thành, con ngày càng mạnh mẽ và tự lập 
hơn, và còn giỏi hơn trong việc quản lý tài chính cũng 
như sắp xếp quỹ thời gian hợp lý và hiệu quả. Quan 
trọng hơn hết là con biết cách cân bằng cuộc sống. Và 
gia đình chúng tôi rất vui khi Đức có cơ hội được tham 
gia giảng dạy tại Đại học Swinburne, đây là cơ hội rất tốt 
để con rèn luyện và phát triển.”

PHỤ HUYNH SINH VIÊN MINH ĐỨC 
Việt Nam



CHIA SẺ TỪ SINH VIÊN 
LENNY
INDONESIA 

“Hiện tôi đang học chương trình Cử nhân Kinh doanh tại 
Swinburne, Melbourne. Tôi bắt đầu học tại Swinburne vào 
tháng 2/2019, với lộ trình Unilink – Cử nhân. Tham gia học 
Unilink trước khi bước vào đại học đã giúp tôi thích nghi với 
hệ thống giáo dục của Australia dễ dàng hơn. Cơ sở vật chất 
tại Swinburne cũng rất hiện đại và hỗ trợ sinh viên rất nhiều, 
bạn có thể kết nối Wi-fi ở bất kỳ đâu trong khuôn viên của 
trường, máy in và máy vi tính cũng được phục vụ cho sinh 
viên, các dịch vụ sinh viên và các dịch vụ khác nữa. 

Những hỗ trợ này đã giúp tôi hoàn thành tốt các bài tập của 
mình trong suốt kỳ học. Thầy cô và bạn bè rất hỗ trợ tôi, các 
giáo viên sẵn sàng dành thời gian để trả lời bất kỳ các thắc 
mắc nào của tôi. Cuối cùng, tôi rất thích sự đa dạng về văn 
hoá tại đây. Có rất nhiều sinh viên đến từ các đất nước khác 
nhau, và điều này giúp chúng tôi được gặp gỡ, trao đổi và 
học hỏi về nhiều nền văn hoá khác. 

“Chương trình học bổng tại 
Swinburne đã giúp tôi, một sinh 
viên đến từ Colombia, được chính 
thức tham gia chương trình học tại 
Australia. Trước khi trở thành sinh 
viên của Swinburne, tôi đã đi làm và 
là một kỹ sư dầu khí, nhưng tôi lại 
rất hứng thú về mảng năng lượng tái 
tạo và hy vọng có thể đóng góp kiến 
thức và khả năng của mình để phát 
triển lĩnh vực này sau khi tốt nghiệp. 
Tôi chọn Swinburne bởi vì trường có 
nhiều hợp tác cũng như liên kết với 
các doanh nghiệp đầu ngành.”  

MONICA
COLOMBIA



IMPORTANT CONTACTS

Accommodation:  
  accommodation@swin.edu.au

Sponsored student advice:  
  sponsoredstudents@swin.edu.au

International Student Advisory  
and Support:  

  isa@swin.edu.au

For student on-campus support  
in emergencies:  

 +61 3 9214 3333

HELPFUL LINKS

swinburne.edu.au 
homeaffairs.gov.au 
expatistan.com 
bendigobank.com.au/swinburne

To find all our information about being 
an international student in one place, 
visit our International Student Support 
page on our website: swinburne.edu.
au/current-students/student-services-
support/international
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