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Kia ora, chào mừng bạn đến với Học viện Ara
Với tư cách là Giám đốc Học viện, tôi hân
hạnh giới thiệu với bạn các chương trình
học thú vị mà Học viện Ara đã tạo ra để
thử thách trí tuệ và thúc đẩy tinh thần học
tập say mê. Quyết tâm và cam kết làm
tốt nhất công việc của chúng tôi đã giúp
cho Học viện Ara có vị thế hàng đầu trong
việc đào tạo nghề nghiệp, ứng dụng trên
toàn cầu.

Việc nuôi dưỡng những người có tư duy
sáng tạo vĩ đại đòi hỏi sự quan tâm mang
tính cá nhân. Chúng tôi tự hào cung cấp
các lớp học đảm bảo trải nghiệm học
tập mang tính cá nhân. Ngành nghề của
chúng tôi là định hình cuộc đời, tạo ra các
nhà lãnh đạo và nuôi dưỡng những người
tiên phong trong xã hội; chúng tôi mong
muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm
với bạn.

Tony Gray
Tổng giám đốc,
Ara Institute of Canterbury

Trung tâm khảo thí tiếng Anh được ủy quyền
Học viện Ara được cấp phép làm trung tâm khảo thí các bài thi tiếng Anh IELTS, PTE và OET.
Các điều phối viên phụ trách việc thi cử của chúng tôi có thể giúp bạn đăng ký thi.
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Giới thiệu về Học Tại sao học với chúng tôi?
viện Ara
Là trường công lập được NZQA xếp loại 1.
Học viện Ara được thành lập năm 2016
từ 2 trường CPIT và trường Aoraki
Polytechnic để tạo thành trường dạy nghề
và dạy bậc Đại học lớn nhất Đảo Nam của
New Zealand.
Học viện Ara cung cấp cho bạn một trải
nghiệm học tập mang tính cá nhân hóa;
một trải nghiệm linh hoạt và tôn trọng
các nhu cầu học tập và mục tiêu nghề
nghiệp của sinh viên chúng tôi. Chúng
tôi giúp bạn học tập thành công và tận
hưởng tốt nhất quỹ thời gian bạn sống tại
New Zealand.
Bạn sẽ thích thú học trong các lớp học có
tỉ lệ giáo viên-sinh viên thấp và dễ dàng
tiếp cận các cơ sở vật chất phục vụ học
tập đầy ấn tượng của trường. Chúng tôi
luôn luôn chú trọng sự cân bằng giữa việc
học lý thuyết và thực hành nhằm đảm bảo
bạn sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp.

Học viện Ara có cơ sở vật chất tuyệt vời
và gồm các khu học xá ở Christchurch,
Timaru, Ashburton và Oamaru. Có 19.000
sinh viên theo học với chúng tôi mỗi năm,
bao gồm 1.800 sinh viên quốc tế. Chúng
tôi cung cấp:
• Bằng cấp bậc đại học và sau đại học
được quốc tế công nhận với hàng loạt
các ngành học khác nhau.
• Giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm
thực tế và các mối liên hệ trong nghề
• Quy mô lớp học nhỏ (bạn sẽ biết về
giáo viên của bạn và họ sẽ biết về bạn)

• Những kỹ năng mà các nhà tuyển dụng
cần (bạn sẽ sẵn sàng làm việc ngay khi
tốt nghiệp)
• Cơ hội thực tập giúp bạn chuẩn bị chot
công việc thực tế.

Hơn 150
văn bằng
CAO HỌC/THẠC SĨ
(1-2 năm)

BẰNG SAU ĐẠI HỌC
(1- năm)

BẰNG CỬ NHÂN
(3 năm)

CAO ĐẲNG
(2 năm)

CHỨNG CHỈ
(1 năm)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Học viện Ara là một thành viên của:

(6 tháng/1 năm)

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
(4 - 50 tuần)
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Các khóa học tại trường
Học viện Ara có một loạt các chương trình học lấy chứng chỉ, diploma, bằng cử nhân và văn bằng sau đại
học cho sinh viên quốc tế.
Chứng chỉ/Văn bằng

Bằng cử nhân

Chứng chỉ sau đại học/Văn bằng sau đại học

Tiếng Anh

Cao học/Thạc sĩ

Chương trình dự bị

Tiếng Anh chuyên sâu
Luyện thi IELTS

Công việc tình nguyện
Chứng chỉ tiếng Anh NZ (NZCEL)

Vi tính & Công nghệ thông tin (ICT)

Thương mại & Kinh doanh

Mạng máy tính
ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông)
Cơ bản về kỹ thuật thông tin
Hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin
Thiết lập mạng
Quản trị hệ thống
Thiết kế và phát triển web

Kế toán
Kinh doanh ứng dụng
Quản lý ứng dụng
Quản trị kinh doanh
Hệ thống thông tin kinh doanh
Quản lý sự kiện
Quản lý cấp cơ sở
Quản lý khách sạn nhà hàng

Quản trị nguồn nhân lực
Tiếp thị và bán hàng
Quản lý vận hành và sản xuất
Quản lý dự án
Quản trị chiến lược
Dây chuyền cung ứng logistics
Chuyển đổi và thay đổi

Nấu ăn

Khách sạn nhà hàng

Làm tóc và chăm sóc sắc đẹp

Nướng bánh và làm bánh
Nấu ăn chuyên nghiệp

Dịch vụ quán bar cafe
Đồ ăn và thức uống
Khách sạn nhà hàng
Quản lý khách sạn nhà hàng

Kỹ năng làm đẹp
Liệu pháp làm đẹp
Liệu pháp làm đẹp và tẩy lông
Làm tóc
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Chuẩn bị cho đi học và đi làm

Nghiên cứu kiến trúc

Kỹ thuật

Du lịch & Lữ hành

Công nghệ kiến trúc
Quản lý xây dựng
Kinh tế xây dựng

Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD)
Kỹ thuật xây dựng dân dụng
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật cơ khí

Du lịch và lữ hành
Du lịch quốc tế

Giáo dục ngoài trời

Thể thao và thể hình

Ngôn ngữ và giáo dục

Giáo dục ngoài trời và khám phá
Giáo dục bền vững và ngoài trời
Thực hành bền vững

Huấn luyện thể hình
Dinh dưỡng con người
Hoạt động thể chất và nâng cao sức khỏe
Thể thao và khoa học thể dục thể thao

Dạy tiếng Anh (CELTA)
Tiếng Nhật
Tiếng Māori

Chăm sóc sức khỏe & Dịch vụ xã hội

Khoa học phòng thí nghiệm và động vật

Truyền thông

Thể dục thể thao
Hình ảnh y khoa
Hộ sinh

Công nghệ động vật
Quản lý động vật
Công nghệ phòng thí nghiệm
Chăm sóc thú y

Truyền thông (Radio, TV và báo chí)
Cơ xương khớp
Điều dưỡng
Công tác xã hội

Nghệ thuật và thiết kế
Nghệ thuật trực quan ứng dụng
Sáng tạo
Thiết kế và truyền thông kỹ thuật số
Thời trang

Nghệ thuật biểu diễn
Thiết kế chuyển động
Nhiếp ảnh
Thiết kế truyền thông trực quan

Nghệ thuật âm nhạc
Nghệ thuật biểu diễn
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Tại sao chọn học tại Christchurch?
• Trường nằm ở vị trí thuận tiện tại ngay tại trung tâm thành phố
• Trường có cơ sở vật chất hiện đại bao gồm một khu chăm sóc
sức khỏe mới, một tòa nhà nghiên cứu kỹ thuật và kiến trúc
mới và một trung tâm giải trí và phòng tập gym mới
• Bạn có thể theo học liền một mạch từ học tiếng Anh cho
đến Thạc sĩ
• Bạn sẽ học trong một môi trường sôi động cùng với sinh viên
đến từ hơn 50 quốc gia khác nhau
• Có rất nhiều hoạt động và sự kiện được tổ chức cho sinh viên
của Học viện Ara ở học sở tại Christchurch.

City Campus

Madras
Bản đồ học130sở
tạiStreet
Thành phố

MIỄN PHÍ
wifi trong học sở
Bãi đậu xe sinh viên
Nhà hàng/quán bar
Trạm xe buýt
Khu vực xe đạp có mái
che an toàn
Tiệm cà phê
Siêu thị
Bưu điện
Trung tâm y tế

Departments
Applied Sciences and Social Practice
Ara Connect (Computing For Free)
Art and Design
Beauty Therapy
Business
Cookery and Bakery
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S
X
D
PX, JZ
N
U

Services & Facilities
Academic Records
Admissions and Enrolments
Career Centre
Centre of Assessment for
Prior Learning (CAPL)
Childcare Facilities

N
X
X
A
CH

Administration & Support
Divisions
Academic Division
A
Custodians
FM
Executive
G
Facilities Management
FM
Finance
G

KEY
Admissions & Enrolments,
Information Desk
Accessible Carpark/Building
Student Carpark

Những chuyên viên tư vấn cho sinh viên quốc tế
Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên đầy tâm huyết phụ trách hỗ
trợ sinh viên quốc tế theo học tại Học viện Ara. Đội ngũ này có thể
giúp bạn trong việc thích nghi với cuộc sống tại New Zealand và
cả các vấn đề liên quan đến việc học và các khóa học. Nếu bạn
có thắc mắc hay câu hỏi gì, hoặc không biết phải hỏi ai, chúng tôi
có thể giúp bạn hoặc giới thiệu bạn với người có thể giúp được
bạn. Khi bạn sử dụng dịch vụ này, một chuyên viên tư vấn sẽ làm
việc cùng bạn để bạn có thể xây dựng một mối quan hệ với họ
trong khi đang theo học tại trường.
Chúng tôi có hỗ trợ ngôn ngữ. Nhân viên của chúng tôi nói được:
•
•
•
•

Tiếng Trung
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn
Tiếng Nepal

Nếu cần thì chúng tôi có thể hỗ trợ các ngôn ngữ khác.

Cơ sở vật chất và dịch vụ dành cho
sinh viên quốc tế
Một loạt cơ sở vật chất và dịch vụ sẵn có dành cho các bạn sinh viên quốc tế.

Đời sống
sinh viên
Chúng tôi có các quán café tuyệt vời
trong khuôn viên trường, và chúng tôi
thường xuyên tổ chức các hoạt động
thú vị để bạn kết bạn và thực tập
tiếng Anh với người New Zealand và
các sinh viên quốc tế khác.

Thư viện

Whareora (Trung tâm giải trí)

Trung tâm tự học ngôn ngữ

Trung tâm hướng nghiệp

Dịch vụ thông tin & học tập

Trung tâm y tế

Bạn có thể tham gia các hoạt động
văn hóa, diễn đàn, triển lãm, các buổi
biểu diễn và show diễn của chúng tôi,
cũng như tham dự những buổi hòa
nhạc và các sự kiện được tổ chức tại
trường bởi các nhóm văn nghệ và âm
nhạc khác.
Để biết thêm về cách thức tham gia
vào cuộc sống trong trường, hãy xem
tin tức, các câu chuyện và video clip
trên website sinh viên của chúng tôi -

myara.ara.ac.nz

Tiệm cà phê & nhà hàng

Phòng vi tính

Phòng sinh hoạt chung của
sinh viên

Ngoài việc học, còn có nhiều sự kiện, hoạt động và câu lạc bộ mà bạn có thể tham gia.
Và khi bạn học và sống tại vùng Canterbury, có nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời và
các hoạt động dã ngoại mạo hiểm ngay xung quanh bạn.
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Sống tại Christchurch
Một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi
Nhiều lễ hội nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa được tổ chức hàng năm trong vùng của
chúng tôi và các nghệ sĩ quốc tế thường xuyên có mặt tại Nhà thi đấu Horncastle. Công
viên Hagley ngoạn mục quanh năm và là địa điểm chính cho các buổi hòa nhạc, triển
lãm và sự kiện ngoài trời. Nhà hát khiêu vũ và nhạc sống rất phổ biến trong thành phố
của chúng tôi với các chương trình sân khấu để giải trí và rất nhiều studio giảng dạy một
loạt các kiểu khiêu vũ.
Các chợ bán thực phẩm và đồ thủ công đặc biệt được tổ chức vào cuối mỗi tuần
và sự đa dạng về sắc tộc được phản ánh rõ nét tại các nhà hàng và khu mua sắm
của thành phố.

Chương trình Job Ready
(Sẵn sàng làm việc)
Chương trình Job Ready của ChristchurchNZ dành cho sinh
viên quốc tế ở vùng Canterbury, những người muốn tìm việc
làm tại New Zealand sau khi tốt nghiệp. Chương trình này
bao gồm một loạt các hội thảo để đào tạo sinh viên về kỹ
năng tìm kiếm việc làm và văn hóa làm việc xứ Kiwi.

Những sự
thật thú vị
• THÀNH PHỐ LỚN NHẤT ĐẢO NAM
với dân số 396.882 người
• CHI PHÍ THUÊ NHÀ
Chi phí thuê nhà tại Christchurch
thấp hơn Auckland 28% và thấp hơn
Wellington 23%
• TRƯỢT TUYẾT
14 khu trượt tuyết và lướt ván tuyết
trong bán kính ba giờ lái xe (9 khu
trong bán kính hai giờ)
• ĐI BỘ
80 km đường đi bộ trong thành phố
• SÂN BAY QUỐC TẾ
Chỉ cách CBD 15 phút lái xe
Các chuyến bay thẳng hàng ngày từ
châu Á, Trung Đông và Úc
• ÁNH NẮNG RỰC RỠ
2.143 giờ có ánh nắng mặt trời
hàng năm.
• KHÔNG GIAN XANH
740 công viên trong thành phố với
tổng diện tích 3.000 héc ta
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Các hoạt động và sự kiện
Chúng tôi cung cấp một loạt các cơ hội tuyệt vời mà sẽ để lại
trong bạn những kỷ niệm khó quên và tình bạn lâu dài với các
sinh viên trong nước và quốc tế khác. Mọi hoạt động được lên kế
hoạch và giám sát cẩn thận để bạn có thể tham gia và biết rằng
sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi

cũng tổ chức đưa đón bạn khi tham gia các hoạt động, có nghĩa
là bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Tất cả những gì
bạn cần làm là đăng ký, thanh toán và đến ngày thì có mặt. Xem
lịch, hình ảnh và sự kiện mới nhất trên:

ara.international.ac.nz/activities

Trở thành đại sứ sinh viên
Bạn muốn trở thành Đại sứ sinh viên của Học viện Ara và giúp đỡ các sinh viên khác tìm
hiểu xem học viện có phải là nơi học tập phù hợp với họ?
Hãy liên hệ với Nhóm gắn kết sinh viên Học viện Ara để tìm hiểu thêm về việc gia
nhập nhóm.

ara.ac.nz/ambassadors
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Tại sao chọn học tại Timaru?
Khu học xá lớn thứ hai của chúng tôi nằm
tại thành phố cảng Timaru, với dân số
khoảng 45.000 người. Nằm trong khoảng
cách đi bộ rất gần đến trung tâm thành
phố, khu học xá Timaru cung cấp cơ sở
vật chất và dịch vụ chất lượng cao cho
sinh viên, bao gồm một phòng gym, thư
viện, phòng sinh hoạt tập thể và nhà hàng
Starz do sinh viên vận hành. Bên ngoài
khuôn viên trường, vùng Timaru và Nam
Canterbury cung cấp các cơ hội giải trí và
văn hóa tuyệt vời: đi ngựa, trượt tuyết và
câu cá hồi, các vườn nho - nhà máy rượu,
viện bảo tàng và thậm chí là một đài thiên
văn nổi tiếng thế giới.
• Timaru có vị trí tuyệt đẹp gần núi,
hồ, biển và có các hoạt động ngoài
trời thú vị
• Học sở Timaru của chúng tôi được
chính phủ đồng ý cho tham gia chương
trình visa ‘pathway’

• Đây là một môi trường tuyệt vời cho
việc học tiếng Anh; với số lượng
sinh viên quốc tế ít hơn, bạn có thể
hoàn toàn đắm mình trong môi
trường tiếng Anh
• Lớp học của chúng tôi nhỏ, vì thế bạn
sẽ được giáo viên chú ý đến cá nhân
bạn nhiều hơn
• Chúng tôi chuyên về các khóa học
chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng
làm việc
Các dịch vụ khác bao gồm:
• Dịch vụ máy tính, phòng thí nghiệm, thư
viện, nhà hàng, nhà bếp thương mại,
trung tâm sinh viên, tiệm cà phê trong
học sở, phòng tập thể dục, vách tường
chơi leo núi.
Chúng tôi cũng có các học sở tại
Ashburton, Oamaru và Woolston.

Bản đồ học sở tại Timaru
North St

TX

TJ

TM

1

Theodosia St, State highway one

TI

Grey Road

TG

TH

MIỄN PHÍ wifi trong học sở

TF
TE

TC

TK
TL

Arthur St

MIỄN PHÍ đậu xe

Timaru Campus
32 Arthur Street
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BLUE
STONE
HOUSE

TA

TD

Main Entrance

Nhà hàng

Nhân viên
và giáo viên
tiếng Anh
Làm việc tại Timaru, từ trái sang phải,
Kerry McAllister, Christine Prouting,
Dan Zhu và Angela Wilson

Hoạt động &
điểm du lịch
Vùng Nam Canterbury, tại trung tâm
Đảo Nam của New Zealand, đang nhanh
chóng trở thành một cơ sở thể thao được
lựa chọn cho các giải đấu và sự kiện lớn.
Trong cùng một ngày, bạn có thể đạp xe
leo núi, trượt tuyết và lướt sóng - hãy lựa
chọn theo ý bạn! Các hoạt động thú vị
ngoài trời bao gồm đi bè vượt thác, chèo
thuyền kayak, câu cá, săn bắn, cưỡi ngựa,
đi bộ và đi bộ đường dài, đạp xe lên núi,
đi thuyền buồm, chơi gôn và tour du lịch
bằng xe 4 cầu. Tất cả các hoạt động đều
phong phú và dễ dàng tiếp cận trong
phạm vi một quãng lái xe ngắn từ Timaru
hoặc bất kỳ thị trấn nhỏ hơn nào ở vùng
Nam Canterbury.

Các sự kiện
Vùng Nam Canterbury có một chương
trình các sự kiện rất năng động và thường
xuyên đăng cai các sự kiện cấp quốc
gia. Caroline Bay Carnival, lễ hội kéo
dài lâu nhất của loại hình lễ hội này ở
New Zealand, là sự kiện được yêu thích
nhất của các gia đình từ khắp mọi miền
đất nước kể từ thuở ban đầu cách đây
100 năm.
Các sự kiện lớn khác của vùng Nam
Canterbury bao gồm Lễ hội Hoa hồng
Timaru, Lễ hội Nghệ thuật và Cây trồng
Geraldine, Lễ hội Dâu tây Waimate
Strawberry Fare và đua xe thể thao tại
Đường đua Motor Quốc tế Timaru.

southcanterbury.org.nz
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Chỗ ở
Nếu bạn là sinh viên quốc tế đến học tại Học viện Ara, có một số lựa chọn về chỗ ở mà bạn có thể lựa chọn
bao gồm homestay và ký túc xá trong trường.

Homestay
Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến New
Zealand, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn
nên ở homestay tại Christchurch hoặc
Timaru. Homestay cung cấp một môi
trường thân thiện, an toàn trong một gia
đình ở địa phương và là một cách tuyệt
vời để cải thiện tiếng Anh của bạn và trải
nghiệm cuộc sống New Zealand.
Tất cả các gia đình làm homestay được
lựa chọn cẩn thận bởi Dịch vụ Tư vấn Giáo
dục New Zealand (NZEAS). Homestay bao
gồm phòng ngủ của riêng bạn, dịch vụ
giặt đồ và hầu hết các bữa ăn (hai lần một
ngày vào các ngày trong tuần và ba lần
một ngày vào cuối tuần). Bạn sẽ được sắp
xếp một gia đình phù hợp và NZEAS sẽ
đón bạn tại sân bay, đưa bạn đến gia đình
homestay của bạn và chắc chắn rằng bạn
đang sống tốt trong nhà đó.
Bạn có thể ở homestay trong suốt thời
gian khóa học, hoặc bạn có thể chuyển
đến một nhà trọ có trang bị nội thất hoặc
thuê nhà ở cùng bạn bè.

ara.ac.nz/homestay

Ký túc xá
sinh viên
Ōtautahi House cung cấp chỗ ở hiện đại
cho sinh viên ngay cạnh học sở tại Thành
phố của chúng tôi ở Christchurch. Khu
nhà này nằm gần các cửa hàng, phương
tiện giao thông công cộng và tất cả các
điểm tham quan trong trung tâm thành
phố.
Tại Ōtautahi House, bạn dùng chung căn
hộ với các sinh viên khác thuộc Học viện
Ara đến từ mọi miền của New Zealand và
toàn thế giới. Mỗi căn hộ thật thoải mái
và được trang bị đầy đủ. Bạn có phòng
ngủ riêng đầy đủ nội thất (giường, bàn và
tủ) và dùng chung nhà bếp, phòng tắm và
phòng khách với những người ở cùng bạn.
Khu nhà có máy giặt sấy hoạt động bằng
tiền xu. Phòng tắm được dọn vệ sinh mỗi
ngày cho bạn, nhưng bạn có trách nhiệm
giữ cho phòng ngủ và căn hộ của bạn gọn
gàng và sạch sẽ.
Các chuyên viên tư vấn sinh viên sẵn sàng
hỗ trợ cho các bạn sống trong khu nhà
Ōtautahi. Nội quy của ký túc xá dựa trên
sự cân nhắc và tôn trọng người khác để
đảm bảo sự thành công và hứng thú trong
học tập của mọi người.

www.ara.ac.nz/o-house
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Giao thông
công cộng
Christchurch có mạng lưới giao thông
công cộng rộng khắp. Một số trạm xe buýt
nằm rất gần học sở tại Thành phố.
Bạn có thể kiểm tra khi nào xe buýt đến
trạm bằng điện thoại thông minh hoặc
thiết bị di động của bạn.
Ghé trang sau đây để xem bản đồ và lịch
xe chạy:

metroinfo.co.nz
m.metroinfo.co.nz/nextbus

10km

5km
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Chương trình tiếng Anh
Trường dạy tiếng Anh của Học viện Ara được quốc tế công nhận là một trong những trung tâm đào tạo tiếng
Anh tốt nhất ở New Zealand.
Số lượng sinh viên:

lên đến 300 tại một số thời điểm

Cấp độ:

7 cấp độ (sơ cấp đến nâng cao)

Quy mô lớp học:

Trung bình 15; tối đa 22

Độ tuổi tối thiểu:

17 tuổi, không có độ tuổi tối đa

Cải thiện tiếng
Anh của bạn

Luyện thi IELTS

Học tiếng Anh để theo
học chuyên ngành

Tiếng Anh chuyên sâu

Luyện thi IELTS toàn
thời gian

Chứng chỉ tiếng Anh New
Zealand (NZCEL)
- Cấp độ 3 Tổng quát
- Cấp độ 3 Ứng dụng (Học
thuật hoặc Cộng đồng)
- Cấp độ 4 Học thuật hoặc
Tổng quát
- Cấp độ 5 Học thuật

Chúng tôi có thể tùy chỉnh
các chương trình học
phục vụ các mục đích
khác nhau:

Các lớp học buổi chiều
- Nói & Nghe
- Đọc & Viết
- Khóa tiếng Anh cho mục
đích học thuật
- Phát triển kỹ năng
- Luyện thi
- Làm việc tình nguyện

Chương trình được
thiết kế riêng cho
một nhóm

-

Đào tạo giáo viên
Nghiên cứu NZ
Khách sạn nhà hàng
Bền vững
Điều dưỡng

Tối thiểu 4 tuần lên đến
50 tuần

Tối thiểu 4 tuần

18 tuần

Tối thiểu 4 tuần

Sơ cấp đến nâng cao

Trung cấp trở lên

Cấp độ 3 - 5

Vui lòng liên hệ với
chúng tôi

Tiếng Anh chuyên sâu

Các lớp học buổi chiều

SƠ CẤP ĐẾN TIỀN TRUNG CẤP

TRUNG CẤP TRỞ LÊN

Tiếng Anh chuyên sâu là một khóa học toàn thời gian với trọng
tâm là nói, nghe, đọc, viết và ngữ pháp. Chúng tôi giúp bạn cải
thiện sự lưu loát và chính xác, cũng như mở rộng vốn từ của bạn.
Thông thường giáo viên buổi sáng và buổi chiều của bạn sẽ khác
nhau, điều đó giúp bạn nghe được những giọng khác nhau.

• Nói & Nghe
Phát triển và thực hành các kỹ năng nghe chuyên sâu đồng
thời cải thiện kiến thức từ vựng của bạn, sử dụng tài liệu thực
từ TV và radio, cũng như giáo trình và tài liệu dựa trên nguồn
internet.

ara.international.ac.nz/english-courses

• Đọc & Viết
Cải thiện kỹ năng đọc và viết của bạn bằng cách sử dụng
nhiều loại văn bản đọc chính thức và không chính thức như tạp
chí, báo và internet. Phát triển một loạt các kỹ năng đọc, ví dụ
kỹ năng đọc lướt, đọc nhanh và đọc lấy chi tiết. Học cách lên
dàn ý và viết có cấu trúc và mạch lạc.
• Tiếng Anh cho mục đích học thuật (EAP)
Lựa chọn EAP tập trung vào việc chuẩn bị cho các khóa học
sau này đồng thời cải thiện những kỹ năng cốt lõi này.
• Phát triển kỹ năng
Thực hành tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ (đọc, viết, nói và nghe)
trong các bài học kỹ năng tích hợp. Tài liệu bao gồm các ứng
dụng và trang web cũng như các tài liệu được in và lưu lại.
• Luyện thi
Tìm hiểu các chiến lược làm bài kiểm tra để thành công trong
kỳ thi IELTS và PTE (Pearson Test of English).
Xin lưu ý: Không phải học kỳ nào cũng dạy tất cả các môn tự chọn buổi chiều.
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Trung tâm tự học
ngôn ngữ
Trung tâm tự học ngôn ngữ (LSAC) ở các khu học xá tại
Christchurch và Timaru là nơi mà bạn có thể đến để thực tập và
cải thiện tiếng Anh của mình. Luôn luôn có một nhân viên được
đào tạo sẵn sàng giúp bạn chọn các tài liệu phù hợp với trình độ
và nhu cầu của bạn. Các tài liệu dành cho bạn bao gồm:
• CD, DVD và CD-ROM
• Các chương trình đa phương tiện trên máy tính
• Báo chí, tin tức truyền hình và các chương trình tin tức
trực tuyến
• Giáo trình, bảng tính/file âm thanh, máy đọc chữ và từ điển
• Tài liệu về tiếng Anh New Zealand và thông tin về cuộc sống
tại đất nước này
• Tiếng Anh cho các mục đích cụ thể (ví dụ: điều dưỡng, kinh
doanh, khách sạn nhà hàng) và tiếng Anh học thuật
• Tài liệu luyện thi IELTS, Cambridge, OET và Pearson
Bên cạnh tài liệu học tiếng Anh, chúng tôi cũng có một số ít tài
liệu tuyển chọn cho các học viên học tiếng Tây Ban Nha, Nhật
Bản và Māori.

Quá trình học tiếng Anh
CÁC LỚP HỌC BUỔI SÁNG

CÁC LỚP HỌC BUỔI CHIỀU

Nâng cao

Làm việc tình nguyện*

Học chuyên ngành

Nói & Nghe

Đầu vào không
giới hạn

Nhập học thứ
Hai hàng tuần

Trên trung cấp

Đọc & Viết

Cao trung cấp

EAP (học tiếng Anh để theo học
chuyên ngành)
Phát triển kỹ năng
Luyện thi

Trung cấp
Tiền trung cấp
Sơ cấp

Thi đầu vào

Chứng chỉ
New Zealand về
Chuẩn bị cho đại học
và đi làm

EXAM

Sơ cấp

NZCEL
Luyện thi IELTS

Bạn muốn biết trình độ tiếng Anh của bản thân? ara.ac.nz/online-english-test
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Học tiếng Anh và làm việc
tình nguyện
Vui vẻ tập luyện tiếng Anh của bạn đồng thời kết bạn mới trong
cộng đồng. Yêu cầu khả năng tự tin nghe và nói tiếng Anh tốt. Vì
vậy, bạn cần phải có trình độ trên trung cấp.
Chúng tôi có thể sắp xếp các công việc tình nguyện trong cộng
đồng ở Christchurch trong các lĩnh vực sau:
• Chăm sóc cho người lớn tuổi
• Giúp đỡ trong trường học
• Công việc văn phòng
• Bán lẻ và làm vườn
• Du lịch
Lưu ý: khóa học này có thể có giờ giấc bất thường. Để cho phù
hợp, thi thoảng bạn sẽ được yêu cầu làm việc ít nhất tám giờ mỗi
tuần. Bạn phải nộp lý lịch tư pháp của quốc gia của mình nếu bạn
muốn làm việc với trẻ em.
Bạn được sắp xếp công việc tùy thuộc vào các vị trí sẵn có, hãy
hỏi chúng tôi.

Quyền làm việc
Nếu bạn học tiếng Anh tại Học viện Ara trong vòng 14 tuần hoặc
hơn, bạn có thể đi làm bán thời gian 20 giờ một tuần bằng visa
sinh viên. Điều này cho phép bạn có được một số kinh nghiệm
làm việc quý báu đồng thời cải thiện tiếng Anh của bạn!

Thời khóa biểu mẫu
Thứ Hai
8 giờ 30 sáng - 9 giờ sáng

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy/Chủ Nhật

Tự học có giám sát tại LSAC (không bắt buộc)

Các lớp tiếng Anh buổi sáng
9 giờ sáng - 12 giờ trưa

Giải lao 15 phút lúc 10.30 giờ sáng

Kết thúc lúc 11 giờ sáng

Các lớp tiếng Anh buổi sáng (tiếp)
ĂN TRƯA
1 giờ chiều - 3 giờ chiều

Nghỉ ăn trưa từ 12 giờ trưa - 1 giờ chiều

Hoạt động tùy chọn
chiều Thứ Sáu

Các lớp tiếng Anh buổi chiều
Tự học có giám sát tại LSAC (không bắt buộc)

3 giờ chiều - 6 giờ chiều

hoặc
Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Xin lưu ý: Thời khóa biểu thực tế có thể thay đổi. Không phải học kỳ nào cũng dạy tất cả các môn tự chọn buổi chiều.
Tổng số giờ: 22 giờ mỗi tuần (buổi sáng 14 giờ + buổi chiều 8 giờ)
Giờ học: Thứ Hai - Thứ Năm: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa và 1 giờ chiều - 3 giờ chiều, Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 11 giờ sáng
LSAC: Tự học có giám sát tại Trung tâm tự học ngôn ngữ (LSAC)
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Hoạt động cuối
tuần tùy chọn
hoặc
Tự học có giám sát tại
LSAC (không bắt buộc)

Luyện thi
Luyện thi IELTS chuyên sâu
Khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho bài thi IELTS bằng cách cải
thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết của bạn. Bạn có thể bắt đầu
học vào bất kỳ ngày Thứ Hai nào, đăng ký học tối thiểu bốn tuần.
Học sở tại Thành phố của chúng tôi là trung tâm khảo thí IELTS
được chứng nhận lớn nhất tại Christchurch và Đảo Nam.
Lịch thi IELTS được công bố tại đây:

ara.ac.nz/ielts

Lộ trình luyện thi IELTS
Học chuyên ngành
Tiếng Anh chuyên sâu
- Nâng cao

Luyện thi IELTS chuyên sâu
Toàn thời gian

- Trên trung cấp

Tối thiểu 4 tuần

- Cao trung cấp

22 giờ một tuần

- Trung cấp

Chứng chỉ New Zealand
về Chuẩn bị cho đại học
và đi làm

EXAM

Lịch thi IELTS năm 2021
Tháng

Ngày thi

Module

Tháng 1

16/01
23/01

Tháng 2

Tháng

Ngày thi

Module

Tháng

Ngày thi

Module

Chỉ thi học thuật Tháng 5
A&G

8/05
29/05

A&G
A&G

Tháng 9

4/09
25/09

A&G
A&G

06/02
*25/02

A&G
A&G

Tháng 6

12/06
19/06

A&G
A&G

Tháng 10

9/10
30/10

Chỉ thi học thuật
A&G

Tháng 3

13/03
27/03

A&G
A&G

Tháng 7

10/07
24/07

A&G
A&G

Tháng 11

6/11
20/11
27/11

Chỉ thi học thuật
A&G
Chỉ thi học thuật

Tháng 4

17/04
24/04

A&G
A&G

Tháng 8

7/08
21/08

Chỉ thi học thuật Tháng 12
A&G

04/12

A&G

A & G = Thi học thuật & tổng quát
*Ngày thi vào Thứ Năm
Xin lưu ý: Ngày thi IELTS có thể thay đổi, vui lòng kiểm tra trang web để biết thêm chi tiết ara.ac.nz/ielts
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Học tiếng Anh để theo học
chuyên ngành
Chứng chỉ tiếng Anh
New Zealand (NZCEL)
Chứng chỉ tiếng Anh New Zealand (NZCEL) là một bằng cấp được
NZQA công nhận có giá trị cả đời. Có bảy cấp độ từ sơ cấp đến
nâng cao. Các chương trình này có thể được sử dụng để theo học
chuyên ngành, dùng cho công việc hoặc để phát triển tiếng Anh nói
chung. Chúng có mục tiêu mở rộng khả năng của bạn trong tất cả
các lĩnh vực giao tiếp tiếng Anh (nói, nghe, đọc và viết), chuẩn bị
cho bạn học thêm tiếng Anh ở trình độ cao hơn hoặc học chuyên
ngành và mở rộng khả năng, sự tự tin và thoải mái của bạn tại một
đất nước mới.
Khóa học NZCEL kéo dài 18 tuần bao gồm hai giai đoạn, mỗi giai
đoạn chín tuần và nghỉ giữa khóa hai tuần. Mỗi tuần lên lớp 20 giờ.

Stephanie Dong | Trung Quốc
Graduate Diploma về Tiếp thị và bán hàng

Chứng chỉ NZCEL có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu tiếng
Anh đầu vào của các chương trình học chuyên ngành của chúng
tôi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem yêu cầu đầu vào của từng
chương trình học và bảng quy đổi tương đương dưới đây. Chứng
chỉ NZCEL học tại Học viện Ara cũng được chấp thuận bởi Đại học
Canterbury và Đại học Lincoln.

“Khả năng làm chủ ngôn ngữ
một cách thành thạo là nền
tảng vững chắc cho sự sống còn
và học tập ở nước ngoài.”

Bảng quy đổi tương đương các bài thi tiếng Anh
Cấp độ

IELTS

TOEFL

TOEFL

Cambridge

NZCEL

Pearson

City & Guilds

(điểm thực)

Điểm

Điểm trung
bình chung

Điểm kỹ
năng

Bài thi
trên giấy

Bài thi viết

Bài thi iBT

Viết

B2First

C1Advanced hoặc
C2Proficiency

3

5,0

(5.0)

500

(4)

35

20

154

Hạng C

Cấp độ 3
(Tổng quát)

36 (36)

B1 Achiever (43)

4

5,5

(5.0)

530

(4.5)

46

20

162

Hạng C

Cấp độ 3
(Ứng dụng)

42 (36)

B2 Communicator (42)

5

5,5

(5.0)

550

(5)

46

20

162

Hạng C

Cấp độ 4
(Tổng quát)

42 (36)

B2 Communicator (42)

6&7

6,0

(5.5)

550

(5)

60

20

169

Hạng C

Cấp độ 4
(Học thuật)

50 (42)

B2 Communicator (66)

8&9

6,5

(6.0)

590

(5.5)

79

21

196

Hạng B

Cấp độ 5

58 (50)

C1 Expert (42)

Tham khảo Bảng kết quả thành thạo tiếng Anh tại ara.ac.nz/english-equivalence
Nếu bạn đã đạt được các yêu cầu Đầu vào Đại học - NCEA Cấp độ 3, bạn không bị yêu cầu phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho hầu hết
các chương trình học.
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Quá trình học lên chuyên ngành
Lược đồ sau đây chỉ ra các trình tự khác nhau từ học tiếng Anh cho đến học các chuyên ngành mà Học viện
Ara cung cấp. Bạn có thể bắt đầu tại bất kỳ điểm nào tùy thuộc vào trình độ của bạn và các nhân viên của
chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình.
Tất cả các khóa học NZCEL
đều là khóa học toàn thời gian
18 tuần, 20 giờ mỗi tuần.
NZCEL Cấp độ
5 Học thuật
(IELTS đầu vào 6.0, tất cả các
kỹ năng phải đạt 5.5 hoặc tương
đương)

Học chuyên ngành (IELTS đầu vào 6.5 - 7.0)*
Kỹ thuật phòng thí
nghiệm
Dinh dưỡng
Hộ sinh
Điều dưỡng

Khoa học sức khỏe Khoa học ứng dụng
Truyền thông

Hình ảnh y khoa

Công tác xã hội

Khoa học thể thao

Nghệ thuật
biểu diễn

Tiếng Anh chuyên sâu
Học chuyên ngành (IELTS đầu vào 6.0)*

- Nâng cao
- Trên trung cấp
- Cao trung cấp
- Trung cấp

NZCEL Cấp độ 4 Học
thuật/Tổng quát

Kiến trúc

(IELTS đầu vào 5.5, tất cả các kỹ
năng phải đạt 5.0)

Âm nhạc

Thi đầu vào NZCEL
Nếu đang ở Christchurch
hoặc Timaru

NZCEL Cấp độ
3 Ứng dụng

Thiết kế
Nhiếp ảnh
Công nghệ thông
tin – truyền thông
(ICT)
Thiết kế với sự hỗ

(IELTS đầu vào 5.0, tất cả các kỹ
năng phải đạt 4.5)

trợ của máy tính
(CAD)

Kinh doanh

Bền vững

Thiết lập mạng

Tiếng Nhật

Giáo dục ngoài trời Huấn luyện thể hình
Khách sạn nhà
Thời trang
hàng
Kỹ thuật Du lịch
Sức khỏe tâm thần
Quản lý xây dựng
Thiết kế nội thất

Học chuyên ngành (IELTS đầu vào 5.5)*
Chỉ có Cấp độ chứng chỉ

Thi đầu vào trực tuyến
NZCEL
Nếu bạn ở bên ngoài NZ
(điều kiện cần có là thư
nhập học)

Kinh doanh
NZCEL Cấp độ
3 Tổng quát
(IELTS đầu vào 4.5, tất cả các kỹ
năng phải đạt 4.0)

Quản trị
Thiết kế với sự hỗ
trợ của máy tính
(CAD)
Nấu ăn

Công nghệ thông
tin – truyền thông
(ICT)
Du lịch
Công nghiệp
cơ bản

Làm tóc & Chăm
sóc sắc đẹp
Giáo dục mầm non
Tiếng Nhật

*Vui lòng xem trang 4 - 5 để biết các lựa chọn học chuyên ngành và xem danh sách các chương trình học ở trang 34 - 35 để biết thêm chi tiết, bao gồm
yêu cầu IELTS đầu vào của từng kỹ năng
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Các chương trình
được thiết kế riêng cho
một nhóm
Tận dụng khả năng của nhân viên của Học viện Ara, chúng tôi sẽ
làm việc với bạn để thiết kế một chương trình học đáp ứng những
nhu cầu của học viên hoặc nhân viên của bạn.
Những ví dụ bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiếng Anh + Du lịch mạo hiểm
Tiếng Anh + Nghệ thuật & Thiết kế
Tiếng Anh + Nghiên cứu kinh doanh
Tiếng Anh + Khách sạn nhà hàng
English + Công nghệ thông tin & truyền thông
Tiếng Anh dành cho ngành điều dưỡng
Tiếng Anh + Giáo dục ngoài trời
Tiếng Anh + Đào tạo giáo viên
Nâng cao năng lực tiếng Anh của giáo viên

Thời khóa biểu mẫu
Học tiếng Anh kết hợp các hoạt động (Học sở tại Timaru)
Thứ Hai

Tuần 1
giờ sáng
giờ chiều

Thứ Ba

Chào đón/Kiểm tra
trình độ
Định hướng

Thăm quan khu vực
Timaru

Tuần 2

Nghiên cứu NZ

Tham quan trường
học ở địa phương

Vườn bách thảo

Nghiên cứu NZ

Te Ana Māori Rock Art

Tuần 4

Nghiên cứu NZ

Triển lãm nghệ thuật

Giới thiệu Văn hóa
Māori

Đài thiên văn Kiwi

Đi thực tế đến Oamaru
Hoạt động cuối tuần
tùy chọn

Nghiên cứu NZ

Bảo tàng Nam
Canterbury

Trung tâm thể thao
dưới nước Caroline Bay

Đi thực tế đến Hồ
Tekapo

Timaru Heritage Walk

Chia tay và buổi chiều
tự do

Các lớp học tiếng Anh

giờ sáng

Tham quan nông trại

Tổng số giờ: 22 giờ mỗi tuần (học tiếng Anh các buổi sáng 14 giờ và các hoạt động buổi chiều tám giờ)
Giờ học: Sáng Thứ Hai – Thứ Năm: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa. Trưa Thứ Hai - Thứ Năm: 1 giờ chiều - 3 giờ chiều
Thời gian: Tối thiểu bốn tuần
Ngày bắt đầu: Linh hoạt (vui lòng liên hệ)
Email: intlgroups@ara.ac.nz
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Thứ Bảy/Chủ Nhật

Đi thực tế đến Peel
Forest & Geraldine

Các lớp học tiếng Anh

giờ sáng

giờ chiều

Thứ Sáu

Các lớp học tiếng Anh

Tuần 3

giờ chiều

Thứ Năm

Các lớp học tiếng Anh

giờ sáng
giờ chiều

Thứ Tư

Đào tạo giáo viên
Có một số lựa chọn sẵn có nếu bạn quan tâm đến việc trở thành
giáo viên dạy tiếng Anh, cho dù bạn dạy ở New Zealand hay ở
nước ngoài. Việc đào tạo tập trung vào các nguyên tắc giảng
dạy ngôn ngữ giao tiếp và bao gồm các buổi giảng dạy thực tế
và dự giờ.
Khóa học

Thời gian

Trình độ
đầu vào

Chứng chỉ
CELTA (dạy tiếng
Anh cho người
lớn)

Toàn thời gian 4 tuần
hoặc Bán thời gian 11
tuần

(áp dụng quy trình
kiểm tra bổ sung)

Tiếng Anh kết
hợp Đào tạo
giáo viên

Tối thiểu 4 tuần

Vui lòng liên hệ
với chúng tôi

Đào tạo giáo
viên theo nhóm

Tối thiểu 4 tuần

Vui lòng liên hệ
với chúng tôi

IELTS 7.0

(chương trình được
thiết kế riêng cho
một nhóm)

Jake Turner-Steele | New Zealand
Chứng chỉ CELTA - Dạy tiếng Anh cho người lớn

“Ngay từ ngày học đầu tiên, mọi
thứ đều rất thiết thực.”

CELTA là bằng cấp giảng dạy tiếng Anh được quốc tế công nhận
của trường Đại học Cambridge. Sinh viên tốt nghiệp khóa học này
có thể dạy tiếng Anh cho người lớn ở khắp mọi nơi trên thế giới,
trong nhiều bối cảnh khác nhau. Chúng tôi có thể cung cấp các
chương trình đào tạo giáo viên được tùy chỉnh theo yêu cầu cho
phù hợp với nhu cầu của các tổ chức.

Tiếng Anh kết hợp Đào tạo giáo viên
Thứ Hai

Tuần 1
giờ sáng

Chào đón/Kiểm tra
trình độ

giờ chiều

Định hướng

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy/Chủ Nhật

Các lớp học tiếng Anh
Giới thiệu khóa học

Dạy từ vựng

Nói chuyện giao tiếp

Buổi chiều tự do

Sử dụng tài liệu thực

Buổi chiều tự do

Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Tuần 2

Các lớp học tiếng Anh

giờ sáng
giờ chiều

Các hoạt động khởi
động

Dạy phát âm

Dạy ngôn ngữ với sự hỗ
trợ của công nghệ
Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Tuần 3

Các lớp học tiếng Anh

giờ sáng
giờ chiều

Hoạt động cuối tuần
tùy chọn

Dạy kỹ năng tiếp nhận
(Đọc)
(Nghe)

Tự học

Dạy viết (1)

Buổi chiều tự do

Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Tuần 4

Các lớp học tiếng Anh

giờ sáng
giờ chiều

Dạy viết (2)

Đến thăm một trường
học ở địa phương

(1)

Bài học minh họa

(2)

Chia tay

Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Tổng số giờ: 22 giờ mỗi tuần (học tiếng Anh các buổi sáng 14 giờ và đào tạo giáo viên các buổi chiều 8 giờ)
Giờ học: Sáng Thứ Hai - Thứ Năm: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa, Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 11 giờ trưa. Trưa Thứ Hai - Thứ Năm: 1 giờ chiều - 3 giờ chiều
Thời gian: Tối thiểu bốn tuần
Ngày bắt đầu: Linh hoạt (vui lòng liên hệ)
Mẫu đơn liên hệ trực tuyến: ara.international.ac.nz/group-enquiry-form
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Chương trình dự bị
Quá trình học lên chuyên ngành
Các chương trình học dự bị là bước đệm để
học lên chuyên ngành hoặc theo đuổi một
nghề nghiệp mới. Bạn sẽ được trang bị bằng
cấp đầu vào và các kỹ năng học tập cần
thiết cho việc học ở trình độ cao hơn.
Bạn có thể tham gia khóa học dự bị nếu:
• bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào
của chương trình học bạn muốn học
• bạn đi học trở lại sau một thời gian không
đi học chính thức
• bạn đang tìm kiếm thay đổi
phương hướng
Chúng tôi cung cấp một loạt các chương
trình học dự bị, gồm chương trình được đánh
giá và không được đánh giá
Học viện Ara được Cơ quan Quản lý nhập
cư New Zealand (INZ) đồng ý cho tham gia
chương trình visa ‘pathway’.

Zoe Liu | Trung Quốc
Chứng chỉ New Zealand chuẩn bị cho học đại học và đi
làm (Ngành Chăm sóc sức khoẻ)

“Khóa học thật tuyệt vời - tôi đã
hoàn toàn sẵn sàng cho bước
tiếp theo của mình.”
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Chứng chỉ New Zealand về Chuẩn bị cho đại học
và đi làm
Từ Cấp độ 3 học lên Chứng chỉ và bằng Diploma
Ngành Quản lý động vật & Chăm sóc thú y
Ngành Thể thao, Dinh dưỡng &
Nâng cao sức khỏe

Chứng chỉ New Zealand
chuẩn bị cho học đại học và
đi làm Cấp độ 3

Ngành Nghiên cứu kiến trúc & Xây dựng

Ngành Kỹ thuật

Chứng chỉ NZ về Quản lý động vật
Chứng chỉ NZ về Công nghệ động vật
Chứng chỉ Thể dục thể thao
Văn bằng NZ về Kỹ thuật kiến trúc
Văn bằng NZ về Xây dựng
Quản lý xây dựng
Kinh tế xây dựng
Văn bằng NZ về Kỹ thuật
Dân dụng, Điện hoặc Cơ khí
Chứng chỉ New Zealand chuẩn bị cho học đại học
và đi làm Cấp độ 4

Từ Cấp độ 4 học lên Bằng cử nhân
Ngành Quản lý ứng dụng & ICT
(Công nghệ thông tin và truyền thông)

Cử nhân Quản lý ứng dụng
Cử nhân Công nghệ thông tin và truyền thông

Ngành Khoa học ứng dụng

Ngành Nghiên cứu kiến trúc & Xây dựng

Cử nhân Khoa học ứng dụng
Thể thao và khoa học thể dục thể thao
Cử nhân Nghiên cứu kiến trúc
Cử nhân Xây dựng

Chứng chỉ New Zealand
chuẩn bị cho học đại học và
đi làm Cấp độ 4

Ngành Kỹ thuật

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật
Dân dụng, Điện hoặc Cơ khí

Cử nhân Điều dưỡng
Ngành Chăm sóc sức khỏe

Cử nhân Sức khoẻ Xương khớp
Cử nhân Khoa học ứng dụng
Dinh dưỡng con người
Hoạt động thể chất và nâng cao sức khỏe

Ngành Quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn

Cử nhân Quản lý du lịch và
nhà hàng khách sạn quốc tế
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Thương mại
Các chương trình học về kinh doanh được giới doanh nghiệp khen
ngợi của Học viện Ara chú trọng đến việc trang bị cho bạn các
kỹ năng tổ chức và phân tích xuất sắc, cách tiếp cận sáng tạo và
khả năng thiết kế và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề trong
thế giới thực.
Bạn sẽ học hỏi từ những giáo viên chuyên gia và những doanh
nhân lỗi lạc trong vùng, họ sẽ chia sẻ kiến thức của họ trong và
ngoài khuôn viên trường. Bạn cũng sẽ có cơ hội để tăng cường
việc học của mình thông qua các dự án nghiên cứu thực tế và
thời gian đi thực tập trong doanh nghiệp.

Đề án giáo dục hợp tác
(sinh viên bậc đại học)

Đề án công nghiệp
(sinh viên học graduate diploma)

Bạn sẽ đi thực tập trong một doanh nghiệp thực tế, ứng dụng
những gì bạn học được trong tối thiểu 200 giờ. Bạn sẽ hoàn
thành một dự án nghiên cứu quan trọng cho doanh nghiệp nơi
bạn thực tập với nội dung có liên quan đến chuyên ngành của
bạn. Mục đích là để tập hợp các kiến thức của toàn bộ chương
trình học của bạn và để bạn ứng dụng nó vào một thách thức
hoặc cơ hội thực tế.

Bạn sẽ hoàn thành một đợt thực tập trong doanh nghiệp kéo dài
200 giờ cùng với một dự án nghiên cứu trong môi trường kinh
doanh thực sự. Chương trình graduate diploma cho phép sinh
viên đã có bằng cấp trong quá khứ có cơ hội học được các kỹ
năng của một chuyên ngành mới và nâng cao đáng kể khả năng
tìm được việc làm.

Sinh viên tốt nghiệp các chương
trình học này tìm được việc
làm trong ngành:
• Kế toán – trợ lý tài khoản, quản lý văn phòng
• Quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài chính, kế toán công chứng
(chartered)
• Tiếp thị
• Quản lý kinh doanh
• Quản lý dự án
• Quản lý sự kiện
• Quản lý bán lẻ và thương vụ
• Logistics
• Khởi nghiệp kinh doanh
• Hoạch định tài chính
• Quản lý vận hành

ara.ac.nz/business

Stephan Kolsbjerg Ragunathan | Đan Mạch
Cử nhân Quản lý ứng dụng

“Tôi yêu mến các giáo viên. Họ
đều rất thân thiện và sẵn sàng
giúp đỡ.”
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Công nghệ thông tin –
truyền thông (ICT)
Các chương trình ICT chuyên sâu của chúng tôi được phát triển
cùng với các công ty trong ngành để đảm bảo chúng được cập
nhật và thiết thực. Chương trình học kết hợp lý thuyết và kỹ
năng thực hành và được giảng dạy bởi các chuyên gia giàu kinh
nghiệm hàn lâm và kinh nghiệm làm việc. Bạn sẽ tốt nghiệp với
kiến thức và kỹ năng thực hành mà các nhà tuyển dụng đang tìm
kiếm, được chuẩn bị kỹ lưỡng và có khả năng làm việc hiệu quả
cao trong doanh nghiệp ngay từ ngày làm việc đầu tiên của bạn.
Đây là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên toàn
thế giới cũng như tại thành phố Christchurch. Lĩnh vực công nghệ
ở Canterbury có sự tham gia của 15.000 người trong vùng, với
khoản đóng góp khổng lồ lên tới 2,4 tỉ đô la cho GDP của chúng
tôi. Hãy khám phá hàng loạt cơ hội nghề nghiệp liên quan đến
công nghệ khi theo học một trong các chương trình về ICT tại
Học viện Ara.
Cử nhân Công nghệ thông tin & truyền thông
• Phát triển phần mềm
• Kết nối mạng và cơ sở hạ tầng
• Hệ thống thông tin
Graduate Diploma ngành Công nghệ thông tin & truyền thông
• Lập trình giao diện người dùng
• Kết nối mạng
• Hệ thống thông tin, Chiến lược và giải pháp
• An ninh mạng

Đề án Giáo dục hợp tác
Nếu bạn đang theo học khóa cử nhân ICT tại Học viện Ara, bạn
sẽ đi thực tập trong một doanh nghiệp thực tế, ứng dụng những
gì bạn học được và hoàn thành một dự án thực tế 450 giờ cho
doanh nghiệp nơi bạn thực tập. Cơ hội này cũng có thể dành cho
sinh viên ICT học graduate diploma.

Sinh viên tốt nghiệp các chương
trình học này tìm được việc làm
trong ngành:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tổng đài hỗ trợ IT
phát triển phần mềm
lập trình
quản lý dự án
phát triển ứng dụng
quản trị cơ sở dữ liệu
công nghệ phần mềm
phân tích kiểm tra
các vị trí khác có liên quan
đến IT

•
•
•
•
•
•

quản trị mạng
kỹ thuật viên hỗ trợ
phân tích hệ thống
quản lý mạng
chuyên viên hỗ trợ
phát triển truyền thông
tương tác
• phân tích kinh doanh
• quản lý ICT

ara.ac.nz/ict

Pornpitcha Worathongchai | Thái Lan
Cử nhân Công nghệ thông tin và truyền thông

“Ara cung cấp thêm nhiều kinh
nghiệm thực tế giúp sinh viên
vững vàng trong sự nghiệp.”
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Kỹ thuật
Các chương trình kỹ thuật của chúng tôi được giảng dạy trong
môi trường kích thích, khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi và cân
bằng giữa việc học lý thuyết và thực hành. Với cơ sở vật chất ấn
tượng, được xây dựng có mục đích của chúng tôi, bạn sẽ học
hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có nhiều mối quan hệ
trong ngành.
Chúng tôi làm việc chặt chẽ với một loạt các doanh nghiệp, cơ
quan và tổ chức kỹ thuật để tạo ra các cơ hội thực tập, thực hành
trong doanh nghiệp và các dự án nghiên cứu tiên tiến để phát
triển kỹ năng của bạn hơn nữa.

Sinh viên tốt nghiệp các chương
trình học này tìm được việc làm
trong ngành:
•
•
•
•
•

Kiến trúc – nhà mô phỏng kiến trúc 3D, nhà thiết kế kiến trúc
Quản lý xây dựng – quản lý công trường xây dựng
Kinh tế xây dựng – chuyên viên kinh tế xây dựng
Thiết kế nội thất – nhà thiết kế nội thất, thiết kế sân khấu
Kỹ thuật xây dựng dân dụng - kỹ thuật viên và chuyên viên
công nghệ, nhà thiết kế, giám sát thi công, kỹ sư bán hàng
hoặc dự án và các lựa chọn việc làm liên quan đến việc hỗ trợ
thiết kế và xây dựng các dự án phát triển cơ sở hạ tầng
• Kỹ thuật điện - kỹ thuật viên và chuyên viên công nghệ về điện,
mạng máy tính, điện tử và viễn thông
• Kỹ thuật cơ khí - kỹ thuật viên và chuyên viên công nghệ, kỹ sư
thiết kế, kỹ sư sản xuất, trưởng nhóm bảo trì, kỹ sư bán hàng
hoặc kỹ sư đảm bảo chất lượng và các lựa chọn việc làm có
liên quan, từ ngành chế tạo trong đô thị và cơ sở vật chất công
nghiệp cao cấp cho đến các nhà máy chế biến nông sản
• Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính – người vận hành CAD, nhà
thiết kế CAD, nhà thiết kế sản phẩm

ara.ac.nz/engineering

Các chương trình học kỹ
thuật công nghệ cấp độ 6 và
7 của Học viện Ara được tổ
chức Kỹ nghệ New Zealand
công nhận là đáp ứng các
yêu cầu của Hiệp định
Dublin và Sydney.

Dinh Van Nguyen | Việt Nam
Cử nhân Công nghệ kỹ thuật (Cơ khí)
Bằng cử nhân Xây dựng
(Kinh tế Xây dựng) và
Graduate Diploma về Kinh tế
Xây dựng được công nhận
bởi Viện kinh tế xây dựng
New Zealand cho mục đích
xin làm thành viên.
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“Học viện Ara cung cấp nhiều
kiến thức thực tế hơn những gì
bạn học tại trường đại học.”

Sức khỏe
Các chương trình học về chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cung
cấp cho bạn sự đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm và các mối liên
hệ trong ngành để đem các kỹ năng và năng lực cá nhân của bạn
đến những nơi cần bạn.
Bất kể bạn chọn học chuyển tiếp theo kiểu nào, thì những
bằng cấp được đánh giá cao của chúng tôi sẽ cung cấp một
sự khởi đầu hoàn hảo cho sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ học hỏi
từ các chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm, đam mê chia sẻ kiến
thức của họ.
'Manawa', cơ sở đào tạo ngành chăm sóc sức khỏe mới toanh,
được thiết kế có mục đích của chúng tôi tại Christchurch, cách
bệnh viện chính của thành phố hai phút đi bộ. Đi vào hoạt động
vào tháng 7 năm 2018, học sở có các công cụ mô phỏng và
đào tạo mới nhất, và được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho
sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các sinh viên, giáo viên và
chuyên gia y tế.
Học viện Ara thường xuyên có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi
tốt nghiệp ngành điều dưỡng cao nhất New Zealand. Trong năm
2018, kết quả đạt được gần như hoàn hảo và chưa từng có với
99% sinh viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm trong vòng bốn
tháng sau khi làm bài thi hành nghề cấp quốc gia.

Sinh viên tốt nghiệp các chương
trình học này tìm được việc làm
trong ngành:
• Chăm sóc sức khỏe - hộ sinh, chuyên viên chụp X quang, kỹ
thuật viên phóng xạ y tế, y tá hành nghề, y tá sơ cấp , kỹ thuật
viên nắn xương
• Dịch vụ xã hội - nhân viên công tác xã hội, nhân viên hỗ trợ sức
khỏe tâm thần, nhân viên hỗ trợ cộng đồng

ara.ac.nz/healthcare
ara.ac.nz/social-services

Bản đồ vị trí Manawa

Rong Wang | Trung Quốc
Cử nhân Điều dưỡng

“Nơi đây cho tôi một hành trang
vững chắc trong nghề điều
dưỡng.”
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Khoa học
Ngày càng nổi lên nhiều vai trò dành cho những người có tư duy
thực tế và phân tích để tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho các cá
nhân và thậm chí cả cộng đồng.
Các bằng cấp chuyên ngành khoa học của chúng tôi đã được
tạo ra trong mối quan hệ hợp tác với các nhà tuyển dụng để đáp
ứng nhu cầu doanh nghiệp. Được giảng dạy bởi các chuyên gia
có trình độ cao và giàu kinh nghiệm, chúng được thiết kế để đem
đến nghề nghiệp thực tế, giúp bạn có thể ứng dụng kiến thức của
mình và làm việc thành thạo trong ngành nghề mà bạn đã chọn
ngay từ ngày đầu tiên.

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình
học này tìm được việc làm trong
ngành:
• Khoa học - kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, y tá thú y, kỹ thuật
viên nghiên cứu, công nhân vườn thú, nhà tạo giống thú vật,
quản lý chuồng chó
• Thúc đẩy sức khỏe - nhà nghiên cứu khoa học sức khỏe,
chuyên gia tư vấn sức khỏe/lối sống, chuyên viên thúc
đẩy sức khỏe
• Dinh dưỡng con người - chuyên gia dinh dưỡng, nhà phát triển
sản phẩm dinh dưỡng
• Khoa học thể thao – chuyên viên phân tích thành tích, huấn
luyện viên cải thiện thành tích, chuyên gia trị liệu thể thao,
huấn luyện viên thể dục theo nhóm, huấn luyện viên cá nhân,
quản lý phòng gym

ara.ac.nz/science
ara.ac.nz/sportscience

Glorimae Lerios | Philippines
Văn bằng sau đại học ngành Công nghệ
phòng thí nghiệm

“Chúng tôi được khuyến khích
thể hiện sự độc lập.”
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Ngành Khách sạn nhà
hàng & dịch vụ
Cho dù bạn khao khát trở thành đầu bếp, thợ làm bánh, chuyên
viên trong khách sạn nhà hàng, chuyên gia chăm sóc sắc đẹp,
nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia du lịch hoặc điều hành du lịch,
chúng tôi đều có một lựa chọn học tập để giúp bạn thực hiện ước
mơ của mình.
Bạn sẽ học hỏi từ những giáo viên đam mê ngành nghề của họ
và có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với bạn. Cơ sở vật chất của
chúng tôi thì tuyệt vời và bao gồm năm nhà bếp thương mại, một
tiệm bánh, hai nhà hàng thực hành (Visions ở Christchurch và
Starz ở Timaru), một quán cafe và bar thực hành, phòng barista,
salon làm tóc và thẩm mỹ và phòng mô phỏng dịch vụ đặt phòng
và dọn vệ sinh.
Chúng tôi là trường đầu tiên ở New Zealand có tất cả các
chương trình dạy nấu ăn và làm bánh được Hiệp hội đầu bếp thế
giới công nhận.

Học viện Ara (bao gồm tiền thân là trường CPIT
& Aoraki Polytechnic) đã giành được giải thưởng
Nestle Toque d'Or Supreme 16 lần trong số 28 lần
kể từ khi bắt đầu vào năm 1991.

Sinh viên tốt nghiệp các chương
trình học này tìm được việc làm
trong ngành:
• Nấu ăn – đầu bếp, thợ làm bánh, người cung cấp thực phẩm
• Khách sạn nhà hàng – người phục vụ trong nhà hàng, barista
(pha cà phê), concierge (hỗ trợ khách trong khách sạn), điều
phối viên tiệc tùng, nhân viên lễ tân khách sạn
• Du lịch và lữ hành - nhân viên tư vấn du lịch, nhân viên hãng
hàng không hoặc tàu du lịch, hướng dẫn viên du lịch
• Liệu pháp làm đẹp - Chuyên gia trị liệu làm đẹp, nghệ sĩ trang
điểm, kỹ thuật viên làm móng, tư vấn chăm sóc da, đại diện
bán hàng, quản lý salon/phòng khám hoặc chủ cơ sở

ara.ac.nz/hospitality
Kumendra Dharmadasa | Sri Lanka
Cử nhân Quản lý du lịch và nhà hàng khách
sạn quốc tế

“Chương trình cấp bằng này
thực sự mang đến những
điều cần thiết để làm nên
thành công.”
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Sáng tạo
Tài năng, sự khéo léo và nguồn cảm hứng của bạn sẽ được
nuôi dưỡng bằng nhiều bằng cấp chuyên ngành sáng tạo
của chúng tôi.
Các chương trình học của chúng tôi được dẫn dắt bởi các chuyên
gia trong ngành và tập trung vào việc khuyến khích tính sáng
tạo độc đáo của bạn và phát triển các kỹ năng bạn cần để thành
công trong các lĩnh vực cạnh tranh cao này.
Tại Học viện Ara, chúng tôi chú trọng bản chất thực tế của việc
học, đào tạo thực hành tại nơi làm việc. Điều này đảm bảo rằng
bạn sẽ đạt được một mức độ thành thạo cần thiết tại nơi làm việc
và sẽ tự tin cũng như có đủ khả năng khi bạn tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp các chương
trình học này tìm được việc làm
trong ngành:
• Nghệ thuật và thiết kế - nhà thiết kế đồ họa, nhà thiết kế đa
phương tiện, nhà làm phim hoạt hình, nhà thiết kế đồ trang
sức, họa sĩ
• Thời trang - nhà thiết kế thời trang, người mua hàng thời trang,
nhà tạo mẫu
• Nhiếp ảnh - nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghệ sĩ nhiếp ảnh
• Truyền thông và phát thanh truyền hình – người vận hành máy
quay, biên tập viên, hậu kỳ, hiệu ứng thị giác, phát thanh viên
truyền hình, phát thanh viên radio, nhà báo, đạo diễn
• Âm nhạc và biểu diễn - diễn viên, ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ tự
do, đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, người quản
lý nghệ sĩ

ara.ac.nz/art-and-design
ara.ac.nz/music-arts
ara.ac.nz/music-theatre
ara.ac.nz/broadcasting

Tsumuki Taniguchi | Nhật Bản
Văn bằng Nhiếp ảnh chuyên nghiệp

“Khóa học này rất thực tế và tôi
có thể học rất nhiều kỹ năng
một cách nhanh chóng.”
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Ngôn ngữ, Giáo dục bền
vững & ngoài trời
Với bằng cấp về ngôn ngữ hoặc giáo dục, bạn có thể nuôi
dưỡng các mối quan hệ và giúp đỡ người khác đạt được mục
tiêu của họ.
Về ngành ngôn ngữ, chúng tôi cung cấp các chương trình dạy
tiếng Māori và tiếng Nhật. Cả hai đều được thiết kế để cho bạn
đắm chìm trong ngôn ngữ để nuôi dưỡng sự lưu loát của bạn,
đồng thời mang đến cho bạn những sự hiểu biết tốt về văn hóa.
Các chương trình giáo dục của chúng tôi bao gồm giáo dục ngoài
trời và dạy tiếng Anh cho người lớn. Các chương trình giáo dục
ngoài trời của Học viện Ara nhấn mạnh tính bền vững và tận dụng
tối đa môi trường ngoài trời tuyệt đẹp và đa dạng, gần các học sở
Christchurch và Timaru của chúng tôi.

Sinh viên tốt nghiệp các chương
trình học này tìm được việc làm
trong ngành:
• Bền vững và giáo dục ngoài trời - giáo viên giáo dục ngoài trời,
hướng dẫn viên du lịch phiêu lưu hoặc du lịch sinh thái, hướng
dẫn viên giải trí hoặc bảo tồn, hướng dẫn viên trượt tuyết/lướt
ván tuyết
• Ngôn ngữ – thông dịch viên, phiên dịch mảng kinh doanh,
doanh nhân khởi nghiệp, giáo viên ngôn ngữ

ara.ac.nz/language-and-education
ara.ac.nz/outdoor-ed

Arthur Machado | Brazil
Graduate Diploma về Bền vững và Giáo dục Ngoài trời

“Tôi thích mọi thứ, toàn bộ
hành trình.”
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Quy trình nộp đơn dành cho sinh viên quốc tế
BƯỚC MỘT

BƯỚC HAI

Nộp đơn đăng ký
Điền vào mẫu đơn xin học trực tuyến,
kỹ thuật số hoặc bản in

Kiểm tra xem bạn đã hoàn thành tất
cả các phần của mẫu đơn và đính
kèm tất cả tài liệu được yêu cầu hay
chưa

BƯỚC BA

Chuẩn bị visa

Đến New Zealand

Nhận thư mời nhập học không có
điều kiện

Cung cấp thông tin ngày bạn đến
New Zealand cho bộ phận tuyển sinh
quốc tế

Thanh toán phí, trừ khi quốc gia của
bạn yêu cầu sự phê duyệt trên nguyên
tắc (AIP) từ Cơ quan di trú NZ. Các
quốc gia này sẽ thanh toán phí ngay
khi AIP được cấp.

Nộp đơn xin học của bạn (trực tuyến,
qua email hoặc qua bưu điện)

Nhận thông báo xác nhận chỗ ở (nếu
được yêu cầu)

Nhận thư mời nhập học – hóa đơn
thu tiền

Đến New Zealand

Xin visa tại immigration.govt.nz

Đến trình diện bộ phận Tuyển sinh và
Đăng ký nhập học, đem theo hộ chiếu,
visa và bảng điểm của bạn

Bộ phận Tuyển sinh quốc tế sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn. Chúng tôi sẽ gửi email
cho bạn nếu cần thêm thông tin. Chúng tôi có thể đề nghị một lộ trình học tập khác nếu
lựa chọn của bạn không phù hợp. Sau đó chúng tôi sẽ cấp thư mời học.

Tham gia sinh hoạt định hướng

Bắt đầu tham gia lớp học

Chính sách hoàn tiền
Chúng tôi hiểu rằng đôi khi có sự thay đổi về sức khỏe hoặc hoàn cảnh của bạn, ảnh hưởng đến kế hoạch học tập với chúng tôi của
bạn. Điều quan trọng là bạn hiểu Chính sách hoàn tiền của Học viện Ara và chính sách này được dựa theo ‘Lộ trình học tập’ của sinh
viên. Điều này có nghĩa là độ dài của chương trình học như được nêu chi tiết trong bảng liệt kê chi phí và được chấp nhận bằng cách
thanh toán và đăng ký nhập học. Bảng tính số tiền hoàn lại như sau.
Căn cứ để hoàn tiền

Số tiền hoàn lại (Học phí)

Phí sắp đặt
homestay

Sinh viên hủy trước ngày nhập học

Hoàn lại toàn bộ trừ đi
NZ$500 chi phí hành chính

Không hoàn lại

Sinh viên rút lui trong vòng bảy ngày lịch đầu tiên tính
từ ngày bắt đầu Lộ trình học tập

80% học phí đã đóng (20% học
phí bị khấu trừ cho các mục đích hành
chính)

Không hoàn lại

Sinh viên rút lui sau ngày lịch thứ bảy tính từ ngày bắt
đầu Lộ trình học tập

Không hoàn lại

Không hoàn lại

Cơ quan Quản lý nhập cư New Zealand không đồng ý
cấp visa du học

Hoàn lại toàn bộ trừ đi $500
chi phí hành chính

Không hoàn lại

Cơ quan Quản lý nhập cư New Zealand từ chối gia hạn
visa du học vì lý do đi học không đầy đủ, thành tích học
tập không đạt yêu cầu và/hoặc xin visa trễ (Điều 61)

80% học phí đã đóng (20% học
phí bị khấu trừ cho các mục đích hành

Không hoàn lại

Thông báo chính thức của Cơ
quan Quản lý nhập cư New
Zealand cho biết đơn xin visa du
học đã bị từ chối

Học viện Ara hủy bỏ việc đăng ký nhập học

Không hoàn lại

Không hoàn lại

Thư hủy bỏ việc đăng ký học.

Xem xét thông cảm (chỉ được xem xét khi hoàn cảnh dẫn đến việc

Số tiền hoàn lại sẽ được
xác định tùy từng trường
hợp cụ thể.

Quyết định hoàn lại
sẽ được xác định
tùy từng trường hợp
cụ thể.

Giấy tờ bằng chứng hỗ trợ cho
đơn xin hoàn tiền của bạn và
Đơn xin xem xét thông cảm

rút lui nằm ngoài tầm kiểm soát của sinh viên và đáp ứng các yêu cầu của
chính sách Xem xét hoàn lại chi phí, bao gồm Xem xét thông cảm)

ara.ac.nz/refund-policy
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Giấy tờ sinh viên cần nộp

Hoàn tất đơn xin rút lui (đơn điều

chỉnh đăng ký nhập học)

VÀ
Yêu cầu rút lui bằng văn bản

HOẶC Số tiền hoàn lại
sẽ được tính theo tỉ lệ căn cứ
vào ngày đi học cuối cùng

chính)

(gửi email hoặc thư đến
intladmissions@ara.ac.nz)

Thông báo chính thức của Cơ
quan Quản lý nhập cư New
Zealand cho biết đơn xin visa du
học đã bị từ chối.

Ngày và chi phí năm 2021
Các khóa học tiếng Anh
Khóa học

Thời gian

Chi phí sinh hoạt

Ngày bắt đầu

Chi phí

Phí hành chính

$250
$8

Lệ phí dịch vụ sinh viên
Tiếng Anh chuyên sâu
Luyện thi IELTS
(Không bao gồm phí thi IELTS)

Học tiếng Anh và làm
việc tình nguyện

một tuần

4 tuần

(Tối thiểu)

8 tuần

Thứ Hai hàng tuần
Bắt đầu vào 11/01
Kết thúc vào 17/12
Linh hoạt

390$

một tuần

3.120$

Chi phí thu xếp chỗ
làm việc

275$

(Chứng chỉ tiếng Anh New
Zealand)

18 tuần

Christchurch

Timaru

320$

320$

–

60$

270$

270$

300$

280$

Christchurch

Timaru

Vé xe buýt (Metrocard) – đi lại không giới hạn

$106 một tháng

66$ một tháng

Vé xe buýt (Metrocard) – tối đa mỗi tuần

26,50$ một tuần

16,50$

Vé xe buýt (Metrocard)

$2,65 một lượt

1,65$ một lượt

Vé xe buýt (tiền mặt)

4$ một lượt

2,50$ một lượt

Phí sắp đặt/Phí giới thiệu
Tất cả phí sắp đặt homestay, từ bên ngoài New
Zealand. (Bao gồm phí đưa đón khi đến sân bay,
gói định hướng và gói sắp xếp khi đến)

Lưu ý: Ara thu 10% phí xử lý thủ tục hành chính
Đón tại sân bay và đưa về homestay ở Timaru
(một chiều)

(bao gồm hai bữa ăn vào các ngày trong tuần và
ba bữa ăn vào cuối tuần)

Cấp độ 3 Ứng dụng:
15/02, 26/07
Cấp độ 4 Học thuật:
15/02, 26/07, 06/09

8.225$

một học kỳ

Chứng chỉ CELTA
(dạy tiếng Anh cho
người lớn)

4 tuần

28/05 – 25/06

Vui lòng
liên hệ với
chúng tôi

Các chương trình
được thiết kế riêng cho
một nhóm

4 tuần

Vui lòng liên hệ với
chúng tôi

Vui lòng
liên hệ với
chúng tôi

Lệ phí thi cử
Lệ phí thi IELTS

385$

Phí thi Pearson Test of English

385$

Các chi phí khác
Lệ phí dịch vụ sinh viên (Các chương trình học chuyên ngành)

320$

Đăng ký Visa sinh viên

255$

Bãi đậu xe sinh viên

$5 một ngày

Lưu ý: Vui lòng chỉ coi đây là hướng dẫn; lệ phí có thể thay đổi
mà không cần báo trước.

Ngày lễ quốc gia

Phí homestay
(bao gồm ba bữa ăn mỗi ngày)

Chi phí đi lại

Cấp độ 5: 15/02,
26/07, 06/09

(Tối thiểu)

Homestay

Phí homestay (tối thiểu 4 tuần)

Cấp độ 3: 15/02,
26/07
NZCEL

Chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị ngân sách $1.250 mỗi
tháng cho chi phí sinh hoạt bao gồm chỗ ở và chi phí sinh hoạt
nói chung.

một tuần

Bảo hiểm y tế & du lịch
Sinh viên quốc tế (bao gồm nhóm sinh viên) phải có bảo hiểm y
tế phù hợp và còn hiệu lực trong khi sống ở New Zealand. Chi phí
bảo hiểm cho một sinh viên toàn thời gian là $523,50.
4 tuần

52,40$

28 tuần

366,80$

8 tuần

104,80$

32 tuần

419,20$

12 tuần

157,20$

36 tuần

471,60$

16 tuần

209,60$

40 tuần

524,00$

20 tuần

262,00$

44 tuần

576,40$

24 tuần

314,40$

48 tuần

628,80$

Lưu ý: Vui lòng chỉ coi đây là hướng dẫn; lệ phí có thể thay đổi
mà không cần báo trước.

Những ngày quan trọng khác
Học viện Ara mở cửa trở lại

Thứ Hai, 11/01

Lễ Tốt nghiệp tại Timaru

Thứ Năm, 12/02

Lễ Tốt nghiệp mùa Thu

Thứ Sáu, 26/03

Đổi múi giờ

Chủ Nhật, 04/04

Thứ Hai, 5/04

Học viện Ara đóng cửa (Thứ Ba sau
Lễ Phục sinh)

Thứ Ba, 6/04

Ngày ANZAC (tuân thủ)

Thứ Hai, 26/04

Lễ Tốt nghiệp mùa Xuân

Thứ Sáu, 17/09

Sinh nhật Nữ hoàng

Thứ Hai, 07/06

Ngày kỷ niệm vùng Nam Canterbury

Thứ Hai, 27/09

Đổi múi giờ

Chủ Nhật, 26/09

Lễ Lao động

Thứ Hai, 25/10

Học sở tại Học viện Ara đóng cửa

Thứ Năm, 23/12

Ngày kỷ niệm vùng Canterbury

Thứ Sáu, 12/11

Lễ Giáng sinh

Thứ Năm, 25/12

Ngày ‘Boxing’

Chủ Nhật, 26/12

Ngày đầu năm

Thứ Sáu, 01/01

Ngày sau Ngày đầu năm

Thứ Bảy, 02/01

Ngày Waitangi

Thứ Hai, 08/02

Ngày Thứ Sáu Tốt lành

Thứ Sáu, 2/04

Ngày Thứ Hai Phục sinh
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Danh sách các chương trình học
Cấp độ

Nghe

Đọc

Viết

Nói

Khai giảng

Điểm trung
bình chung

Thời gian

Cũng áp
dụng tại
Timaru

Bằng
cấp

Học phí
trung bình
NZ$ mỗi
năm

Yêu cầu đầu vào IELTS

Chứng chỉ NZCEL (Tổng quát)

T

3

18 tuần

Tháng 2*/Tháng 7*

8.225$

IELTS 4.5

4,0

4,0

4,0

4,0

Chứng chỉ NZCEL (Ứng dụng)

T

3

18 tuần

Tháng 2*/Tháng 7*

8.225$

IELTS 5.0

4,5

4,5

4,5

4,5

Chứng chỉ tiếng Anh NZ

T

4

18 tuần

Tháng 2*/Tháng 7*/Tháng 9 8.225$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

5

18 tuần

Tháng 2/Tháng 7/Tháng 9

8.225$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Chương trình

HỌC TIẾNG ANH ĐỂ HỌC LÊN CAO (NZCEL)

Chứng chỉ tiếng Anh NZ

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ
Chuẩn bị cho đi học và đi làm

T

3

6 tháng

Tháng 2/Tháng 7

10.595$ IELTS 5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

Chuẩn bị cho đi học và đi làm

T

4

6 tháng

Tháng 2/Tháng 7

10.595$ IELTS 5.5

5,5

5,0

5,5

5,0

Quản lý xây dựng

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Kinh tế xây dựng

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Nghiên cứu kiến trúc

7

3 năm

Tháng 2

23.260$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Xây dựng (chuyên ngành Quản lý xây dựng và Kinh tế xây dựng)

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Công nghệ kiến trúc

6

2 năm

Tháng 2

22.560$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Xây dựng (chuyên ngành Quản lý xây dựng và Kinh tế xây dựng)

6

2 năm

Tháng 2/Tháng 7

22.560$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Thạc sĩ Ứng dụng sáng tạo

9

1,5 năm

Tháng 2

25.510$ IELTS 6.5

6,0

6,0

6,0

6,0

Diploma cao học ngành Ứng dụng sáng tạo

8

1 năm

Tháng 2

25.510$ IELTS 6.5

6,0

6,0

6,0

6,0

7

3 năm

Tháng 2

23.260$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

5

1 năm

Tháng 2

23.260$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC

SÁNG TẠO

Thiết kế (với chuyên ngành Nghệ thuật Thị giác Ứng dụng, Thời trang, Thiết
kế Chuyển động, Nhiếp ảnh và Truyền thông Thị giác)

T (chỉ

Thiết kế và truyền thông kỹ thuật số

ở T)

Sáng tạo

T

4

6 tháng

Tháng 2/Tháng 7

11.630$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Thiết kế và truyền thông kỹ thuật số

T

4

6 tháng

Tháng 7

11.630$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

4

6 tháng

Tháng 2/Tháng 7

11.630$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Kế toán

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản lý ứng dụng

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Hệ thống thông tin kinh doanh

7

1 năm

Tháng 2

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Thay đổi & Chuyển đổi doanh nghiệp

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản lý sự kiện

7

1 năm

Tháng 2

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản lý khách sạn nhà hàng

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản trị nguồn nhân lực

7

1 năm

Tháng 7

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Tiếp thị và bán hàng

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản lý vận hành & sản xuất

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7/Tháng 10 21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản lý dự án

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7/Tháng 10 21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản trị chiến lược

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Dây chuyền cung ứng logistics

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7/Tháng 10 21.310$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản lý ứng dụng (với các chuyên ngành)

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

5,5

5,5

5,5

5,5

Thời trang

KINH DOANH

20.520$ IELTS 6.0

Kinh doanh

5

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

20.520$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Kinh doanh (Quản trị & Công nghệ)

4

6 tháng

Tháng 2/Tháng 7

10.260$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Kinh doanh (Quản trị & Công nghệ)

3

6 tháng

Tháng 2/Tháng 7

10.260$ IELTS 5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

7

3 năm

Tháng 2

25.100$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Công nghệ thông tin & truyền thông

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

22.660$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Công nghệ thông tin & truyền thông

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.880$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản trị hệ thống

6

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.880$ IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Thiết kế và phát triển web

5

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.880$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin

5

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.880$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Cơ bản về kỹ thuật thông tin*

4

6 tháng

Tháng 2/Tháng 7

10.940$ IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Cao học

Thạc sĩ

TRUYỀN THÔNG & GIAO TIẾP
Truyền thông phát thanh truyền hình

Vi tính & Công nghệ thông tin (ICT)

Chứng chỉ
Văn bằng
Chú thích:
**Các yêu cầu và phí đầu vào có thể thay đổi.
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Cử nhân

Sau đại học

Nghe

Đọc

Viết

Nói

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Công nghệ kỹ thuật (Điện)

7

3 năm

Tháng 2

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

6,0

6,0

Công nghệ kỹ thuật (Dân dụng)

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

6,0

6,0

Công nghệ kỹ thuật (Cơ khí)

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

6,0

6,0

Kỹ thuật (Điện)

6

2 năm

Tháng 2

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Kỹ thuật (Dân dụng)

6

2 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Kỹ thuật (Cơ khí)

6

2 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản lý khách sạn nhà hàng

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.310$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn quốc tế

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.880$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

5&6

2 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.880$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Cấp độ

Thời gian

Khai giảng

Học phí
trung bình
NZ$ mỗi
năm

Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính

Bằng
cấp
Chương trình

Cũng áp
dụng tại
Timaru

Điểm trung
bình chung

Yêu cầu đầu vào IELTS

KỸ THUẬT

NGÀNH DỊCH VỤ & KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG

Quản lý khách sạn nhà hàng
Nấu ăn (nâng cao) - Chuyên ngành nấu ăn

T

4&5

2 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.880$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Nấu ăn (nâng cao) - Chuyên ngành làm bánh

T

4&5

2 năm

Tháng 2

21.880$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Nướng bánh (tổng quát viên) (nghề làm bánh)

T

4

1 năm

Tháng 2

21.880$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Đồ ăn và thức uống

3&4

1 năm

Tháng 2

21.880$

IELTS 5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

Du lịch & Lữ hành

3&4

1 năm

Tháng 2

21.880$

IELTS 5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

5

1 năm

Tháng 2

21.880$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

4

1 năm

Tháng 2

21.880$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Điều dưỡng

9

2 năm

Tháng 2/Tháng 7

26.040$

IELTS 6.5

6,5

6,5

6,5

6,5

Hành nghề y khoa

8

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

26.040$

IELTS 6.5

6,5

6,5

6,5

6,5

Điều dưỡng

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.730$

IELTS 6.5

6,5

6,5

6,5

6,5

Hình ảnh y khoa

7

3 năm

Tháng 2

23.730$

IELTS 6.5

6,5

6,5

6,5

6,5

Hộ sinh

7

3 năm

Tháng 1

31.580$

IELTS 7.0

7,0

6,5

6,5

7,0

Sức khoẻ Cơ xương khớp

7

3 năm

Tháng 2

23.730$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.730$

IELTS 6.5

6,5

6,5

6,5

6,5

Điều dưỡng (Thạc sĩ khoa học sức khỏe thực hành chuyên nghiệp)

7

2 năm

Tháng 2

Vui lòng liên hệ IELTS 6.5

6,5

6,5

6,5

6,5

Công tác xã hội

7

4 năm

Tháng 2

23.730$

IELTS 6.5

6,5

6,5

6,5

6,5

Điều dưỡng sơ cấp

5

1,5 năm

Tháng 3

23.260$

IELTS 6.5

6,5

6,5

6,5

6,5

Sức khỏe và hạnh phúc (Dịch vụ xã hội và cộng đồng)

4

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Thể dục thể thao

4

6 tháng

Tháng 2/Tháng 7

11.610$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Ngôn ngữ (tiếng Nhật)

7

3 năm

Tháng 2

21.880$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (CELTA)

5

1 tháng

Tháng 5

5.068$

IELTS 7.0

7,0

7,0

7,0

7,0

Tiếng Nhật

4

1 năm

Tháng 2

21.880$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Tiếng Nhật (dự bị)

3

6 tháng

Tháng 2

10.940$

IELTS 5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

Thực hành bền vững

9

1,5 năm

Tháng 2/Tháng 7

25.510$

IELTS 6.5

6,0

6,0

6,0

6,0

Thực hành bền vững

8

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

25.510$

IELTS 6.5

6,0

6,0

6,0

6,0

Giáo dục bền vững và ngoài trời

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Giáo dục bền vững và ngoài trời

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Giáo dục ngoài trời và khám phá (đa kỹ năng)

5

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.260$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Nghệ thuật âm nhạc

7

3 năm

Tháng 2

22.560$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Nghệ thuật biểu diễn (nhạc kịch)

7

3 năm

Tháng 2

22.560$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Âm nhạc

4

1 năm

Tháng 2

22.560$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Công nghệ phòng thí nghiệm

7

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.720$

IELTS 6.0

6,5

6,0

6,0

6,5

Khoa học ứng dụng

7

3 năm

Tháng 2/Tháng 7

23.720$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Khoa học ứng dụng

6

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.190$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Khoa học ứng dụng

5

1 năm

Tháng 2/Tháng 7

21.190$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Chăm sóc thú y

6

1 năm

Tháng 2

21.310$

IELTS 6.0

5,5

5,5

5,5

5,5

Công nghệ động vật (với chuyên ngành Trợ lý chăm sóc thú y)

5

1 năm

Tháng 2

21.190$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

Quản lý thú vật với chuyên ngành thú cưng

4

1 năm

Tháng 2

21.190$

IELTS 5.5

5,0

5,0

5,0

5,0

LÀM TÓC & CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Liệu pháp làm đẹp
Liệu pháp làm đẹp

T

SỨC KHỎE

Điều dưỡng

T

NGÔN NGỮ VÀ GIÁO DỤC

GIÁO DỤC NGOÀI TRỜI

BIỂU DIỄN

KHOA HỌC

ara.ac.nz/intl-programme-listing
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Các yêu cầu của Bộ quy tắc

Học viện Ara đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Bộ Quy tắc giáo dục
(Chăm sóc sinh viên quốc tế) năm 2016 được quản lý bởi Cơ quan Quản
lý bằng cấp New Zealand (NZQA). Bản sao của Bộ Quy tắc được nhà
trường cung cấp theo yêu cầu hoặc có sẵn trên trang web của NZQA tại:
nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/

Nhập cư

Thông tin chi tiết, đầy đủ về các yêu cầu visa và giấy phép, tư vấn về
quyền làm việc tại New Zealand trong khi đi học và các yêu cầu báo cáo
có sẵn trên trang web của Cơ quan Quản lý nhập cư New Zealand, bạn có
thể xem tại:
immigration.govt.nz

Quyền lợi khám chữa bệnh

Hầu hết sinh viên quốc tế không được hưởng các dịch vụ y tế được tài trợ
giá trong khi du học ở New Zealand. Nếu bạn chữa trị bệnh trong khi theo
học, bạn có thể phải thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị. Thông tin chi tiết,
đầy đủ về quyền lợi khám chữa bệnh được tài trợ giá có sẵn trên trang
web của Bộ Y tế, bạn có thể xem tại:
health.govt.nz

Bảo hiểm tai nạn

Tổ chức ACC (Công ty bồi thường tai nạn) cung cấp bảo hiểm tai nạn cho
tất cả công dân, thường trú dân và du khách tại New Zealand, tuy nhiên
bạn vẫn có thể phải chi trả tất cả các chi phí y tế và chi phí liên quan khác.
Xem thêm thông tin trên trang web của ACC
acc.co.nz

Bảo hiểm y tế

Học viện Ara yêu cầu tất cả sinh viên quốc tế phải có bảo hiểm y tế và du
lịch toàn diện. Đây là một yêu cầu pháp lý của Bộ Quy tắc giáo dục (Chăm
sóc sinh viên quốc tế) của Bộ Giáo dục New Zealand. Công ty bảo hiểm
mà Học viện Ara khuyến nghị là Allianz StudentPlus, vì sản phẩm của họ
được thiết kế đặc biệt đáp ứng nhu cầu của sinh viên của chúng tôi. Tìm
hiểu thêm thông tin tại:
ara.ac.nz/insurance

PO Box 540, Christchurch 8140, New Zealand
Điện thoại: +64 3 940 8389
Email: international@ara.ac.nz
ara.ac.nz/international

04638 – Cẩm nang du học 2021 | Tháng 08/2020

