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Tại sao cần học đại học?

Một nền giáo dục đại học sẽ đem lại cho con em quý vị:
n  Triển vọng việc làm rộng mở hơn trong một nền kinh tế có tính cạnh tranh ngày càng tăng
n Bằng cấp được công nhận và coi trọng trên toàn thế giới
n Tiếp cận nhiều con đường sự nghiệp đa dạng hơn
n Cơ hội để tạo ra khác biệt 

Tại sao nên học tập tại Đại học Monash?
Monash là một trong trường đại học hàng đầu thế giới, mang đến cho sinh viên một trải nghiệm 
học tập ngang hàng với những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Monash:
n Được xếp hạng trong số 100 trường đại học hàng đầu thế giới (Times Higher Education 

World University Rankings 2012–2013)
n Nằm trong nhóm Tám Trường Đại Học Hàng Đầu, liên minh những trường đại học nghiên 

cứu chuyên sâu danh tiếng nhất của Úc
n Được xếp hạng cao nhất (5 sao) từ Cẩm Nang Những Trường Đại Học Tốt (2013) trong 

những tiêu chí quan trọng như tỷ lệ nhân viên-sinh viên, bằng cấp của nhân viên, sự đa dạng 
văn hóa và mức độ nghiên cứu. 

Là trường đại học lớn nhất của Úc, chúng tôi có thể đem lại nhiều 
lựa chọn khóa học đa dạng và phong phú tại nhiều địa điểm khác 
nhau. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có khóa học phù hợp với hầu 
hết mọi sở thích.

Đưa ra lựa chọn khi 
có đủ thông tin
Học sinh tốt nghiệp trung học 
ngày nay phải đối mặt với 
nhiều lựa chọn hơn bao giờ 
hết. Với áp lực về kết quả 
học tập, hạn định và một 
cuộc sống tự do mới, các em 
không có nhiều thời gian để 
cân nhắc cho tương lai. Quý 
vị có thể giúp con em mình 
luôn được cập nhật thông tin, 
quyết định về sự nghiệp và 
khóa học tương lai.

Đây là một số câu hỏi hữu ích mà quý vị nên trao đổi với con em mình:

1 Con thích làm gì? 
Con có khả năng 
trong lĩnh vực 
nào? 

Hãy bắt đầu bằng cách 
nghĩ về những đam mê, 
điểm mạnh và mục tiêu. 
Giáo viên và các chuyên 
gia tư vấn sự nghiệp tại 
trường trung học có thể 
là nguồn thông tin tuyệt 
vời - họ hiểu rõ con em 
của quý vị và có thể giúp 
các em suy nghĩ một 
cách khách quan về 
những gì các em muốn 
làm và nơi các em muốn 
tới.

2  Con có thể sử 
dụng những kỹ 
năng của mình 
như thế nào trong 
tương lai?

Hãy giúp các em tìm lĩnh 
vực học tập và cơ hội 
nghề nghiệp phù hợp với 
kỹ năng và sở thích. 

Hãy nhớ rằng con cái của 
quý vị có thể thay đổi con 
đường sự nghiệp một vài 
lần trong suốt cuộc đời 
làm việc của các em. 

Bằng cấp Monash giúp 
sinh viên tốt nghiệp luôn 
sẵn sàng với nhiều cơ hội 
rộng mở tại những nơi 
làm việc trên toàn cầu.

3  Trường có những 
gì?

Các trường đại học đã 
thay đổi rất nhiều trong hai 
mươi năm qua. Các ngành 
nghề và khóa học truyền 
thống đã thay đổi và danh 
sách các khóa học cũng 
như cơ hội đang không 
ngừng mở rộng.

Ngày nay, sinh viên được 
tiếp cận nhiều hơn với học 
bổng, cơ hội được đi khắp 
nơi, những chương trình 
lãnh đạo và hướng dẫn, và 
cơ hội được tiếp xúc với 
kinh nghiệm thực tế quý 
báu của ngành là một 
phần của con đường học 
tập của các em - đặc biệt 
là tại Monash.

Các em có thể lựa chọn 
học gì, ở đâu, khi nào và 
như thế nào. Thử thách ở 
đây là các em sẽ phải xem 
xét vô vàn chọn lựa mà 
trường đưa ra.

4  Con đã đến tham 
quan trường đại 
học và trò chuyện 
với mọi người 
chưa?

Nhiều nhân viên Monash 
là những chuyên gia trong 
việc giúp sinh viên lựa 
chọn khóa học phù hợp 
cho mình. Các sinh viên 
hiện đang theo học cũng 
là một nguồn thông tin 
tuyệt vời để tìm hiểu về 
những lựa chọn và cuộc 
sống tại trường đại học 
nói chung.

Ngày Giới Thiệu Trường 
(Open Day) là một cơ hội 
tuyệt vời để tìm hiểu về 
nhiều khóa học khác 
nhau và tìm kiếm lời 
khuyên giá trị từ đội ngũ 
nhân viên và sinh viên.

5  Con có biết 
những yêu cầu 
đầu vào của khóa 
học không?

Nhiều khóa học có những 
yêu cầu bắt buộc, những 
môn học cần phải học ở 
năm Lớp 11 và Lớp 12 để 
có thể đủ điều kiện được 
nhập học vào một khóa 
học đại học.

Những môn học này liên 
quan tới những lĩnh vực 
có thể là một phần trong 
nội dung học tập của năm 
đầu tiên. Điều đó có 
nghĩa là con em của quý 
vị có thể sẽ cần cân nhắc 
kỹ lưỡng những lựa chọn 
môn học vào năm Lớp 10 
hoặc thậm chí là sớm 
hơn.

Thông tin dành cho cha mẹ
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Nộp đơn xin học đại học như 
thế nào
Hồ sơ xin học các khóa học đại học cần 
được nộp qua Trung Tâm Tuyển Sinh Cao 
Đẳng Đại Học Victoria (VTAC). Hồ sơ xin 
học VTAC của học sinh nộp đơn từ Lớp 12 
được tiếp nhận từ đầu tháng 8 cho tới cuối 
tháng 9, mặc dù các học sinh cũng có thể 
nộp hồ sơ ngoài thời gian này.

VTAC cũng là nơi con của quý vị có thể nộp 
đơn cho Chương Trình Tiếp Cận Sớm Đặc 
Biệt (SEAS). Chương trình này có quy trình 
xét duyệt đặc biệt dựa trên những tiêu chí 
sau:

n Theo học ở trường trung học của vùng 
và ở vùng xa xôi

n Theo học ở trường trung học không 
được xếp ở hạng giáo dục bậc cao

n Nguồn gốc ngôn ngữ không phải là tiếng 
Anh

n Hoàn cảnh cá nhân khó khăn

n Bất lợi về mặt tài chính

n Khuyết tật hoặc mắc bệnh

n Sinh viên lớn tuổi

Các học sinh cũng có thể nộp đơn xin học 
bổng qua VTAC. Một số học bổng được trao 
theo thành tích học tập (dựa trên kết quả học 
tập Lớp 12), trong khi một số khác dựa trên 
tiêu chí công bằng.

Tất cả các trường đại học ở Victoria mà con 
em quý vị chỉ định đều có thể tiếp cận hồ sơ 
xin học VTAC, SEAS và hồ sơ xin học bổng 
của con quý vị.  Không nhất thiết phải nộp 
đơn cho từng khóa học/ từng trường đại học 
riêng lẻ.

Thông tin thêm có tại 
www.vtac.edu.au. 

Chi phí học tập là bao nhiêu?
Phần lớn các sinh viên đại học của Úc đều 
nhận được sự hỗ trợ tiền học phí từ Chính 
Phủ Liên Bang Úc. Sinh viên được ghi danh 
vào một cơ chế có tên gọi là Chỗ Học Được 
Liên Bang Hỗ Trợ (Commonwealth Supported 
Place - CSP). Điều đó có nghĩa là sinh viên 
trả một phần chi phí theo tỷ lệ (chi phí đóng 
góp của sinh viên hay còn gọi là SCA) và 
chính phủ sẽ bù vào phần còn lại. 

Số tiền phải trả tùy thuộc vào đơn vị học trình 
hoặc môn học cụ thể mà con em quý vị theo 
học và sẽ thay đổi giữa các năm, nhưng chi 
phí sẽ nằm trong khoảng từ $5000 tới $9000 
mỗi năm. Sinh viên có thể lựa chọn trả trước 
số tiền, hoặc nếu đạt điều kiện hợp lệ thì có 
thể sử dụng chương trình HECS-HELP. 
HECS-HELP cho phép sinh viên chậm trả lại 
tiền học phí cho tới khi họ có thu nhập. 

Ngoài chi phí cho nhà ở, đi lại, sách vở và tài 
liệu, có thể sẽ có những chi phí khác khi học 
đại học. Con em của quý vị có thể được 
nhận khoản trợ cấp thu nhập do Centrelink 
(www.centrelink.gov.uk) quản lý. Tùy theo 
trường hợp của sinh viên mà có những lợi 
ích, mức chi trả và yêu cầu khác nhau.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
www.monash.edu/fees, trao đổi với chuyên 
gia tư vấn sự nghiệp của con em quý vị hoặc 
gọi số 1800 MONASH.

Quý vị có thể giúp 
đỡ như thế nào?
Khuyến khích con em quý 
vị đồng thời nộp hồ sơ cho 
cả SEAS và học bổng qua 
VTAC, khi hoàn tất hồ sơ 
xin học cho khóa học của 
các em.

Có thể tìm thêm thông tin ở đâu 
Quý vị và con em quý vị có nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm: 
Những sự kiện sinh hoạt và buổi phổ biến thông tin
n Những buổi hội thảo “At Monash” (‘At Monash’ seminars)
n Những buổi tối phổ biến thông tin cho phụ huynh Monash 

(Monash parent information evenings)
n Ngày Giới Thiệu Trường - dịp cuối tuần của tuần đầu tiên tháng 8 

(Open Day)
n Hội chợ giới thiệu khóa học và sự nghiệp (ví dụ như VCE Expo) 

(Course and career expos)

Tư vấn một-với-một
n Gọi điện cho nhân viên Monash theo số 1800 MONASH
n Hẹn gặp chuyên gia tư vấn sự nghiệp của trường trung học 

Trang mạng
n Tìm thêm thông tin: www.monash.edu
n Sử dụng công cụ Tìm Kiếm Khóa Học trực tuyến của chúng tôi: 

www.monash.edu.au/coursefinder

Tất cả thông tin trong tài liệu này mang tính chính xác tại thời điểm phát hành. Đại học Monash bảo lưu quyền sửa đổi thông tin vào 
bất cứ lúc nào - vui lòng xem trang mạng của Đại học Monash để biết thông tin cập nhật (www.monash.edu). Xuất bản tháng 4 năm 
2013.

     


