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Câu chuyện về Học viện Gordon
130 năm cung cấp giáo
dục chất lượng cao
Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ đào
tạo nghề lớn nhất tại tiểu bang Victoria, Học
viện Gordon của TAFE đã cung cấp giáo dục
thực hành và thực tế trong 130 năm qua, do đó
chúng tôi hiểu cần làm gì để tạo cho sinh viên trải
nghiệm vượt trội.
Học viện Gordon của TAFE chào đón những sinh
viên quốc tế đầu tiên từ năm 1920. Kể từ đó, sinh
viên từ hơn 75 nước đã tới Gordon để học các
khóa học cấp chứng chỉ, bằng cao đẳng và cao
đẳng nâng cao, cũng như các chương trình học
tiếng Anh.

Vì sao nên chọn TAFE?

Các cơ sở của chúng tôi

•

Geelong City

•
•
•

•

Đào tạo thực hành trong một môi trường an
toàn và hỗ trợ
Đảm bảo các cơ hội thực tập tại nơi làm
việc
Lớp học quy mô nhỏ với 12-20 sinh viên
một lớp
Giảng viên được đào tạo và có năng lực
về chuyên ngành và có nhiều mối quan hệ
trong ngành
Các sinh viên tốt nghiệp TAFE được đào
tạo nhiều kỹ năng nên có nhiều cơ hội việc
làm hơn

Học sở Geelong City của chúng tôi là sự hòa
hợp độc đáo giữa kiến trúc mang tính lịch sử và
các cơ sở đào tạo hiện đại. Tọa lạc ngay tại trung
tâm thành phố, đối diện với ga tàu hỏa Geelong,
đây là một địa điểm lý tưởng cho sinh viên.

East Geelong

Chỉ cách học sở Geelong City 10 phút đi đường,
học sở East Geelong là nơi có các cơ sở đào
tạo kinh doanh hiện đại và ký túc xá giá cả phải
chăng nằm trong học sở.

“Từ hồi học phổ thông tôi đã muốn sau này làm nghề
kế toán, nhưng tôi lại theo học một văn bằng khác
trước khi quyết định theo đuổi ước mơ này. Tôi chọn
Học viện Gordon vì tôi muốn học về nền tảng kế toán
trước, như vậy tôi sẽ biết mình có thể mong đợi những
gì khi nộp đơn xin học đại học.
Học viện Gordon không chỉ dạy kiến thức lý thuyết
chuyên ngành, mà quan trọng hơn là trường đào tạo
thực hành. Tôi thích cách tương tác giữa giáo viên và
sính viên. Đó là một trải nghiệm học tập tuyệt vời đối
với tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tiếp tục rèn luyện thêm
kinh nghiệm bằng cách làm tờ khai thuế miễn phí cho
cộng đồng. Đây là hoạt động được tổ chức thông qua
Sở Thuế vụ Úc. Tôi rất thích công việc đó và năm nay
sẽ làm tiếp.
Hiện tại tôi là một nhân viên kế toán tạm thời và
đang hoàn thành năm thứ ba của văn bằng Cử nhân
Thương mại, chuyên ngành Kế toán tại Đại học
Deakin. Mục tiêu của tôi là trở thành một Kế toán viên
thực hành có chứng chỉ”.
Jenny Luong
Tốt nghiệp Cao đẳng Nâng cao ngành Kế toán

Werribee

Tọa lạc cách Melbourne 36 phút đi đường, các
học sở mới và hiện đại của chúng tôi tại vùng
Werribe có phòng ốc rộng rãi và linh hoạt. Sinh
viên quốc tế có thể học tập tại các cơ sở này vào
năm 2018, nếu được chấp thuận.
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Địa điểm của chúng tôi

Bạn có biết?

Geelong là một thành phố ven biển thân thiện với sinh viên, cách Melbourne 55 phút và Con đường Đại
dương Vĩ đại (Great Ocean Road) 35 phút đi đường.

Học viện Gordon vượt cả chuẩn tiểu bang
và quốc gia về sự hài lòng của sinh viên và
kết quả việc làm. Điều đó có nghĩa là sinh
viên của chúng tôi hài lòng với trải nghiệm
học tập của mình và có việc làm trong
ngành nghề đã chọn!

Geelong là thành phố lớn thứ hai ở bang Victoria nên có rất nhiều hoạt động thú vị
dịp cuối tuần, từ học tập tới lướt ván, khám phá thiên nhiên hoang dã của nước Úc, tham gia các lễ
Úc
hội âm nhạc, ẩm thực và văn hóa.
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Truy cập trang web visitgeelongbellarine.com.au và thinkgeelong.com để tìm hiểu thêm về cuộc
sống ở Geelong.

Geelong và Melbourne chỉ
cách nhau 55 phút đi đường

Nguồn: Khảo sát về kết quả đầu ra của
sinh viên hàng năm năm 2015 của Trung
tâm Quốc gia về Đào tạo Nghề.
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Các khóa học tiếng Anh chuyên sâu cho du học sinh (ELICOS)
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Tiếng Anh Học thuật (EAP)
Tiếng Anh tổng quát
Tiếng Anh cho kháchttham quan và du khách
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Tất cả các khóaPhillip
học tiếng Anh toàn thời gian của chúng tôi đều có mức học phí là $265/tuần, hoặc $2650 cho một khóa học 10 tuần, trừ các khóa học bán thời
gian dành cho khách tham quan và du khách với mức học phí $200/tuần.
Bảng so sánh các chương trình tiếng Anh của Gordon
Chương trình tiếng Anh của Học viện
Gordon

Trình độ đầu ra

Thời gian

Chi phí

Trình độ đầu vào

Sơ cấp

10 tuần

$2.650

IELTS 3.5 hoặc tương đương

Bass Strait

Tiếng Anh tổng quát
Mã CRICOS: 060418k

Tiếng Anh học thuật
Mã CRICOS: 060419J

Sơ Trung cấp

10 tuần

$2.650

IELTS 4.0 hoặc tương đương

Trung cấp

10 tuần

$2.650

IELTS 4.5 hoặc tương đương

Trung cao cấp

10 tuần

$2.650

IELTS 5.0 hoặc tương đương

Cao cấp

10 tuần

$2.650

IELTS 5.5 hoặc tương đương

Chỗ ở
Bạn có thể ở tại ký túc xá trong trường với mức phí thấp là $135/tuần, đã bao gồm tất cả các chi phí trang thiết bị. Chúng tôi cũng có các chương trình ở tại nhà
người dân địa phương, nơi bạn có thể thực hành các kỹ năng ngôn ngữ của mình và trải nghiệm văn hóa Úc đích thực.
Nhà ở (theo tuần)
Loại
Ở nhà người dân bản xứ
Ký túc xá sinh viên

Phòng đơn bao gồm
bữa ăn

Phòng hai giường bao
gồm bữa ăn

Phòng đơn không bao
gồm ăn

Đặt cọc

$230

$200

–

–

–

–

$135

$540

Học liên thông lên đại học
Nhiều chương trình văn bằng cao đẳng và cao đẳng nâng cao của Học viện Gordon cung cấp chương trình
liên thông bảo đảm với Đại học Deakin tại Gealong và Melbourne cũng như nhiều trường đại học khác tại Úc.

Bắt đầu chương trình học
cấp chứng chỉ hoặc bằng cao
đẳng, đảm bảo chương trình
đào tạo thực hành, thực tế và
thực tập tại cơ sở làm việc.

Bắt đầu chương trình văn
bằng cử nhân của bạn từ năm
học thứ hai tại trường đại học
thông qua chương trình học
liên thông

Bắt đầu với bằng cao đẳng
nâng cao và dành năm học thứ
hai của bạn tại TAFE để học
thêm các kỹ năng thực hành.

Start your bachelor degree from
2nd year at university via a
Bắt đầu chương
văn bằng
pathwaytrình
program
cử nhân của bạn từ năm thứ
ba tại trường đại học

Gia nhập thẳng lực lượng lao
động với bằng cấp của TAFE

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: +61 3 5225 0920
E: international@gordontafe.edu.au
W: thegordon.edu.au/international
Facebook: facebook.com/
TheGordonInternational
Địa chỉ gửi thư: The Gordon International
Private Bag 1
Geelong Mail Centre
Victoria 3221
Australia
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