Lý do để du học
tại Canberra
THỦ ĐÔ GIÁO DỤC CỦA ÚC
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THÀNH PHỐ TẦM CỠ THẾ GIỚI
ĐỂ HỌC TẬP & SINH SỐNG
Chúng tôi nghĩ như vậy đã lâu, và giờ đây thế giới đồng ý.
Canberra luôn được nêu danh là một trong những thành
phố dễ sống nhất và năm 2018 đã được xếp hạng 22
trong số các Thành phố Du học sinh Xuất sắc Nhất trên
toàn cầu.
Thành phố chúng tôi luôn niềm nở chào đón và an toàn,
với những du học sinh góp phần rất lớn cho cộng đồng
và văn hóa quốc tế của chúng tôi.
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CÁC CÔNG VIỆC TRONG KHI ĐANG
HỌC & SAU KHI HỌC XONG
Bạn sẽ có vô vàn công việc bán thời gian, vị trí thực tập
trong ngành công nghiệp và các cơ hội làm việc thiện
nguyện trong khi đang học, và với một loạt các ngành công
nghiệp mới nổi, kèm mức thu nhập trung bình cao nhất và
tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Úc, sinh viên tốt nghiệp rất dễ
tìm được công việc.
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CHÚNG TÔI LÀ THỦ ĐÔ GIÁO DỤC
CỦA ÚC
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THIẾT KẾ TUẦN LỄ CỦA BẠN
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KHÔNG GIAN CHO RIÊNG MÌNH
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THÀNH PHỐ LÝ TƯỞNG ĐỨNG HÀNG THỨ
3 TRÊN THẾ GIỚI ĐỂ TỚI THĂM

Ưu thế và chất lượng giáo dục của chúng tôi được
chứng minh, với năm trường đại học được xếp hạng
cao (bao gồm hạng 1 ở Úc) cũng như các trường học
và trường dạy và đào tạo nghề xuất sắc.
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HƯỞNG HẾT ĐIỀU HAY NÀY ĐẾN ĐIỀU
HAY KHÁC
Chúng ta thích hưởng thụ vui vẻ! Lịch sự kiện của chúng
tôi có rất nhiều cuộc triển lãm, buổi biểu diễn nhạc và lễ hội
đẳng cấp thế giới thường xuyên. Canberra có nếp sống cà
phê và ăn uống sinh động; hãy nhâm nhi ly cà phê hoặc
thưởng thức bữa ăn mà các đầu bếp và người pha cà phê
từng đoạt giải thưởng của chúng tôi đem lại cho bạn.

Chúng tôi là cộng đồng năng động nhất tại Úc về giải trí và
làm công việc thiện nguyện. Các hồ và những lối đi xe đạp
của chúng tôi sẽ gây ấn tượng, cũng như vô vàn cảnh quan
nông thôn bao la, bãi biển hoang sơ và dốc trượt tuyết tốt
nhất của Úc – tất cả đều không xa.

Bất kể sống ở đâu tại Canberra, bạn có thể đi bộ hoặc đi
xe đạp một quãng ngắn là đến công viên hoặc khu bảo tồn
thiên nhiên gồm hơn 70% không gian thoáng mở tinh khiết
của ACT. Đến năm 2020, toàn bộ điện thành phố này tiêu
thụ sẽ là nguồn năng lượng tái tạo 100% và vào năm 2017
Tổ chức Y tế Thế giới đã nêu danh Canberra trong số ba
thành phố thủ đô hàng đầu về chất lượng không khí.
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BẢO ĐẢM CÓ CHỖ Ở
Với hơn 90% tân sinh viên đại học được cung cấp
chỗ ở bảo đảm trong khuôn viên trường, chúng tôi
có thể giảm bớt căng thẳng khi bạn chuyển đến
thành phố mới.

Vào năm 2018, tổ chức du lịch toàn cầu hàng đầu
Lonely Planet đã nêu danh Canberra là thành phố tốt
đứng hàng thứ ba để đến thăm. Bạn sẽ thích cùng bạn
bè và gia đình khám phá thành phố này và các vùng
lân cận khi họ đến đây thăm mình.

