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Alasan untuk studi
di Canberra
PUSAT PENDIDIKAN AUSTRALIA
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KOTA KELAS DUNIA UNTUK
STUDI & HIDUP

Kami telah memikirkannya selama beberapa waktu,
dan sekarang dunia setuju. Canberra secara
konsisten dinobatkan sebagai salah satu kota yang
paling nyaman untuk dihuni dan pada tahun 2018
menduduki peringkat ke 22 sebagai Kota Pelajar
Terbaik tingkat dunia.
Kota kami ramah dan aman, dengan pelajar
berkontribusi besar terhadap komunitas kami
dan budaya kosmopolitan.
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PILIHAN PEKERJAAN
SELAMA & SETELAH STUDI

Anda akan memiliki akses ke pekerjaan paruh
waktu yang berlimpah, penempatan industri
dan peluang kerja sukarela selama Anda studi,
dan dengan berbagai industri baru yang menarik,
disertai dengan pendapatan rata-rata tertinggi dan
pengangguran terendah di Australia, lulusan kami
menikmati hasil berupa kesempatan kerja yang kuat.

#StudyCBR

8
3

StudyCBR.com.au

StudyCBR@act.gov.au
#StudyCBR

KAMI MERUPAKAN PUSAT
PENDIDIKAN AUSTRALIA
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RENCANAKAN AKHIR PEKAN ANDA

NIKMATI TERUS HAL YANG BAIK
SATU PERSATU
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RUANG UNTUK BERNAFAS
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KOTA KE 3 TERBAIK UNTUK
DIKUNJUNGI

Kekuatan dan kualitas pendidikan kami terbukti,
dengan lima universitas berperingkat tinggi
(termasuk nomor 1 di Australia) serta pilihan luar
biasa untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan
serta sekolah.
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Kami suka bersenang-senang! Kalender acara
kami dikemas dengan pameran galeri, konser,
dan festival kelas dunia yang teratur. Canberra
menawarkan kafe dan budaya makan yang
semarak; nikmati kopi atau makanan dari barista
dan koki yang memenangkan penghargaan kami.

Kami merupakan komunitas paling aktif di Australia
untuk rekreasi dan menjadi sukarelawan. Danau dan
jalur bersepeda kami akan mengesankan, seperti
juga akses yang belum pernah ada sebelumnya ke
lanskap pedesaan yang luas, pantai yang masih
alami dan lereng ski terbaik di Australia – semua
mudah dijangkau.

Di mana pun Anda tinggal di Canberra, Anda hanya
perlu berjalan kaki atau bersepeda ke taman atau
cagar alam dengan lebih dari 70% ruang ACT
yang benar-benar terbuka. Kota ini akan didukung
oleh 100% energi terbarukan pada tahun 2020 dan
Organisasi Kesehatan Dunia menobatkan Canberra
termasuk tiga kota besar untuk kualitas udara pada
tahun 2017.
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AKOMODASI TERJAMIN

Dengan lebih dari 90% mahasiswa strata satu
baru yang ditawari akomodasi yang terjamin di
kampus, kami dapat mengurangi stres pindah
ke kota baru.

Otoritas perjalanan global terkemuka, Lonely Planet,
menobatkan Canberra sebagai kota terbaik ketiga
untuk dikunjungi pada tahun 2018. Anda akan
senang menjelajahi kota dan dikelilingi temanteman dan keluarga Anda ketika mereka datang
untuk tinggal.

