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NỘI DUNG 
TÌM HIỂU

• Tổng quan về nước Úc

• Hệ thống Giáo dục Úc

• Tiêu chuẩn các chương trình

• Các chi phí

• Quy trình thực hiện hồ sơ

• Các loại giấy tờ cần thiết

• Chi Phí dịch vụ



Các thông tin cơ bản:

Location: Nam bán cầu

Area:~ 7,7 km2

Language: English

Capital: Canberra

Currency: $AUD

Population:~ 24 millions





Các Bang và Thành phố lớn



Tiểu học

Lớp 1-7

Trung học

Lớp 8-12

Dự bị Đại học/  Cao 
đẳng/ Đại học Chương trình sau Đại học

Hệ thống
Giáo Dục Úc



Pathway

Progam



Tiêu
chuẩn
tham gia
các
chương
trình

• Điểm trung bình 3 năm học gần nhất
đạt 7.5 trở lên

• Điểm trung bình môn Ngoại Ngữ và
Toán từ 7.5

Trung Học

• Tốt nghiệp Đại học hoặc Học bạ lớp
10,11,12 có Điểm trung bình từ 7.0

• IELTS 5.5-6.0, TOEFL 500/61 iBT

Dự bị/Cao đẳng/Đại Học

• Tốt nghiệp Đại học

• IELTS 6.0-6.5 / TOEFL 550-650

• CV/ Kinh nghiệm làm việc

Sau Đại học/ Thạc sỹ



Chi phí

sinh hoạt

$AUD

English
course

$300 – 500/ week

High school, 

Foundation
$15,000 – $22,000/year

College $15,000 – $25,000/year

University $25,000 – $38,000/year

Post-

Graduate
$25,000 – $40,000/month

Homestay $280 – $500/week

Dormitory $350 – $1,000/week

Books $500 - $700/semester

Food $50 – $1000/week

Bus/train $40 – $60/week

Insurance
Paid accordance to Visa 

package



Trung học

• Có 4 kỳ khai giảng trong năm

• Tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10

Dự bị
đại

học/Cao 
đẳng

• Có 3 kỳ khai giảng trong năm

• Tháng 1, tháng 7 , tháng 10

Đại
học/Sau 
đại học

• Có 2 kỳ khai giảng trong năm

• Tháng 2, tháng 7

Tiếng 
Anh

• Khai giảng hàng tháng

Thời gian khai giảng các khóa học



Hồ
sơ
cần
thiết

Hồ sơ Học Tập

Hồ sơ Cá Nhân

Hồ sơ Tài
Chính



Hồ sơ

Học Tập

Học bạ THCS/THPT

Bảng điểm Cao Đẳng/Đại Học

Bằng tốt nghiệp THCS/THPT/Cao 
đẳng/Đại học

Thẻ học sinh/Sinh viên

Các thành tích/Giấy khen của 3 
năm học gần nhất

Các chứng chỉ tiếng Anh 
(IELTS/TOEFL…)



Hồ sơ cá nhân

• Passport 

• Ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng)

• Giấy khai sinh + CMND Học sinh

• Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Đ/v học sinh trên 18 tuổi)

• Hộ chiếu + CMND Ba mẹ

• Giấy đăng ký kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của ba mẹ

• Hộ khẩu gia đình

• Đơn cam kết bảo trợ tài chinhsvaf đồng ý cho con đi du học

• Đơn đồng ý cho người thân/trường ở Úc bảo trợ (Đ/v học sinh dưới 18 

tuổi)

• Tờ khai thông tin xin Visa (Mẫu IDC)

• Kế hoạch Học tập



Kế 
Hoạch 

Học tập

Lý do muốn học 
tập tại Úc

Quá trình học tập 
và lý do chọn 
ngành nghề và 
trường tại Úc

Những kế hoạch 
và dự định trong 

tương lai.



Hồ Sơ Tài Chính

Chủ Doanh 
nghiệp/Công ty

• Giấy Phép 
đăng ký Kinh 
doanh + 
Thuế

• Biên lai thuế 
các loại 
(Trong 1 
năm gần 
nhất)

• Danh thiếp/ 
Hình ảnh 
Doanh 
nghiệp/Công 
ty

Cán bộ, Công 
nhân viên

• Hợp đồng 
Lao 
động/Quyết 
định Bổ 
nhiệm

• Giấy xác 
nhận mức 
lương/ Sao 
kê nhận 
lương

• Sổ Bảo hiểm 
xã hội

Thành viên góp 
vốn Công ty

• Hợp đồng 
Góp vốn

• Phiếu thu/chi 
lợi tức góp 
vốn/Sao kê 
ngân hàng 

• Các giấy tờ 
tài chính liên 
quan đến 
công ty góp 
vốn

Cho Thuê 
Xe/Đất/Nhà

• Hợp đồng 
cho thuê + 
Giấy chứng 
nhận quyền 
sở hữu + 
Hình ảnh của 
Xe/Đất Nhà

• Giấy tờ 
thông tin của 
người thuê 
(CMND/Hộ 
Khẩu/các 
giấy tờ tài 
chính liên 
quan)

Sổ Tiết Kiệm





Giai đoạn 1 Chọn trường/Chuẩn bị hồ cần thiết

Bước 1 Hướng dẫn tìm hiểu thông tin về trường để chọn trường 

thích hợp nhất

• Điều kiện đầu vào

• Học phí

• Tiêu chuẩn xin visa

Bước 2 Kí hợp đồng

Bước 3 Làm hồ sơ xin thư mời từ trường

• Hướng dẫn học sinh các giấy tờ cần thiết để xin thư mời

• Khai form xin trường

• Dịch thuật hồ sơ cá nhân

• Gửi hồ sơ xin thư mời



Giai đoạn 2 Xin visa

• Hướng dẫn học sinh hoàn tất hồ sơ xin visa

• Hướng dẫn học sinh đóng tiền học phí lấy COE từ 

trường

• Hướng dẫn học sinh viết “Kế hoạch học tập tại Úc”

• Dịch thuật tất cả hồ sơ xin Visa

• Chuyển hồ sơ cho lãnh sự để xin Visa mà không cần 

phỏng vấn trực tiếp

• Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi khi lãnh sự quán gọi 

điện thoại đến

• Hướng dẫn học sinh khám sức khỏe



Giai đoạn 3 Đạt Visa

• Mua vé máy bay

• Xác nhận đón sân bay (nếu có), thông tin nhà ở

• Hướng dẫn Học sinh trước khi bay

• Học sinh, Sinh viên qua Úc nhập học chính thức

• Học sinh mail về IDC báo cáo về tình hình học tập và duy trì 

liên lạc để tiện cho việc học và hỗ trợ Học sinh trong những 

trường hợp cần giúp đỡ 

• Duy trì Hợp đồng dịch vụ với Học sinh và gia đình.



Phí Dịch 
Vụ Hoàn 
tất hồ sơ

Lệ Phí xin 
Visa, 

Khám sức 
khỏe...

IDC 
thu 

$1500

Biểu phí Dịch vụ



THÔNG TIN LIÊN HỆ
IDC VIETNAM
Địa chỉ: 180 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, 
TP.HCM.
Hotline: 0938.960.550 - 0903.969.550 - 0938.399.550
Website: https://www.duhocidc.edu.vn
Instagram: idcedu
Tiktok: idcedu"

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.duhocidc.edu.vn/?fbclid%3DIwAR1VXc2UxknPk5Q9AwzbumJkd_FSmBRHfrrEZ2hJoJ0L0GP1M8n8B-LPH1U&h=AT2ymPFZctmn-7x547_wI1eUvbBER2eMD59fy1Zd3Y_9w_QjABlfNt8p4WC7v_sd7dkGnSynWs33HJLIngIxMdSIn-SMAoTyFCSR_gnup9q2IY8KZCk4RrRzs07sqXnuC-dR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1lTlvmuLRRZ-aQxUmaXqZlspGTzJLkKdTD2UQ39p6_4dcZRFmKDiR4CVhY7m84yYytC1r_EK_d3U1JL80yIU9-acrAH2NRfPocNh4CwxaGTgLwbncS2QWpWJ7LgP14ntwhCF5TfMmO1ngdBf4Pj5A23XT07SwCf-MeQjlqiNo9clMwVZRLADnK_2jRmOZfuu-1Kg9r

