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CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC SINH QUỐC TẾ EQI
THÔNG TIN HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY DU HỌC TRONG QUY TRÌNH XIN
HỌC
Tổ chức Giáo dục Quốc tế Queensland (EQI) cam kết hỗ trợ các công ty du học, du học sinh và gia đình các em
khi nộp đơn xin học Chương trình Du học sinh Quốc tế (ISP).
Các công ty du học được khuyến khích hoàn thành mẫu đơn điện tử để đẩy nhanh thời gian EQI xử lý đơn xin
học.
Tờ thông tin này cung cấp hướng dẫn về việc hoàn thành mẫu đơn xin học của du học sinh để hợp lý hóa quy
trình và đảm bảo du học sinh và gia đình các em có tất cả các giấy tờ cần thiết khi nộp đơn xin học chương
trình ISP của EQI. Xem thêm trên trang web của EQI về thông tin quan trọng đối với du học sinh tương lai.
Có thể tải xuống các mẫu đơn xin học EQI trực tuyến mới nhất từ trang web của EQI tại https://eqi.com.au/apply-now.
XIN VUI LÒNG HOÀN THÀNH MẪU ĐƠN ĐIỆN TỬ VÌ VIẾT TAY CÓ THỂ GÂY KHÓ HIỂU.
Mẫu đơn xin học pdf EQI dành một trang bìa để hướng dẫn hoàn thành và nộp đơn, và một bảng kiểm các giấy
tờ hỗ trợ phải được đính kèm với mẫu đơn.
Vui lòng gửi các mẫu đơn được điền đầy đủ theo dạng điện tử bằng cách sử dụng bảng kiểm sau:



Số mục và Tiêu đề



Bảng kiểm trang
bìa



Tại
trang
số. của
mẫu
đơn

Việc cần làm

Lời khuyên hữu ích

2

Đánh dấu vào bảng kiểm

Giấy tờ đầy đủ sẽ hỗ trợ EQI xử lý
đơn xin học nhanh chóng

1. Thông tin về du
học sinh

3

Nhập tên và họ của du học sinh theo
đúng trên hộ chiếu hoặc giấy khai sinh
của du học sinh

Gửi một bản sao của trang hộ chiếu
có ảnh HOẶC bản dịch giấy khai
sinh



2. Chi tiết liên lạc
của Phụ huynh

3

Chi tiết liên lạc đầy đủ của cả mẹ và cha
hoặc người giám hộ hợp pháp

Nếu chỉ có quyền giám hộ đơn nhất
đối với du học sinh, hãy cung cấp
tài liệu bằng chứng được dịch sang
tiếng Anh



3. Chi tiết liên lạc
khác

3

Chi tiết liên lạc đầy đủ của người được
ủy quyền khác KHÔNG PHẢI LÀ mẹ, cha,
người giám hộ hợp pháp

Có thể sử dụng công ty du học như
là một địa chỉ liên lạc khẩn cấp



4.Thông tin
anh/chị/em ruột

3

Cung cấp thông tin họ tên, ngày sinh,
trường học và năm học của bất cứ
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Số mục và Tiêu đề

Tại
trang
số. của
mẫu
đơn

Việc cần làm

Lời khuyên hữu ích

anh/chị/em ruột nào theo học các
trường tại Queensland.



5. Thị thực và Bảo
hiểm Y tế Du học
(OSHC)

4



6.Yêu cầu đầu vào
và khóa học

4-5



7. Chỗ ở và phúc
lợi

6

1.

Số hộ chiếu và quốc tịch trên hộ
Du học sinh có quốc tịch kép
chiếu
không?
2. Du học sinh đã có thị thực du học
Nếu du học sinh tự mua OSHC thì
sinh Úc hay chưa?
thời hạn bảo hiểm phải bao quát
3. Nếu du học sinh không có ý định tự
trọn vẹn thời hạn thị thực du học.
mua OSHC thì EQI sẽ cung cấp thông Xem thêm thông tin tại đây
qua Allianz
4. Nếu du học sinh có ý định tự mua
OSHC thì cần phải có bản sao chứng
nhận OSHC
1. Học sinh phải cung cấp học bạ 2 năm  Hồ sơ học tập không đầy đủ sẽ
học cuối cùng được dịch sang tiếng
làm trì hoãn việc xử lý đơn xin
Anh (tức là 4 kỳ học)
học
2. Đối với học sinh tiểu học mới học
 Cung cấp bằng chứng về các
dưới 2 năm học, vui lòng cung cấp
môn học trước đây bằng tiếng
tất cả học bạ có liên quan
Anh
3. Cung cấp kết quả kiểm tra tiếng Anh  Tham khảo Chính sách tuyển
được công nhận để xác minh trình
sinh của EQI để biết về điểm
độ nhằm được nhập học thẳng
kiểm tra tiếng Anh được công
4. Cung cấp thông tin về bất kỳ môn
nhận –
học nào mà du học sinh phải học
https://eqi.com.au/ISP%20PP%
5. Thông báo cho EQI nếu học bạ của
20PDFs/entry-and-coursetrường Queensland cần phải được
requirements-standard.pdf
xác nhận trước khi về nước
6. Nếu học sinh chuyển từ trường khác,
vui lòng cung cấp thông tin ngày đi
học và thư giới thiệu từ trường cũ
7. Cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ
chương trình đặc biệt nào mà học
sinh dự định đăng ký
Chọn và hoàn thành một trong các lựa
Phúc lợi EQI:
chọn sau:
 Phí sắp xếp chỗ ở Homestay du học sinh phải trả phí cho
1. Ở Homestay do EQI thu xếp
toàn bộ việc sắp xếp chỗ
 EQI sẽ yêu cầu trường được chỉ
homestay mới tại mỗi trường,
định sắp xếp một chỗ ở
bao gồm cả bên thứ 3 được đề
homestay phù hợp cho du học
cử
sinh

EQI sẽ cấp thư CAAW cho
2. Đề xuất một người họ hàng được
những du học sinh này
cơ quan Di trú chấp thuận
 Cha mẹ/người giám hộ hợp
pháp (người giám hộ hợp pháp
phải do một tòa án chỉ định nếu Phúc lợi phi EQI:
cha mẹ không còn sống hoặc
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Số mục và Tiêu đề

Tại
trang
số. của
mẫu
đơn

Việc cần làm

3.

không thể chịu trách nhiệm về
con mình)
 Người họ hàng nhập cư được
chấp thuận (theo định nghĩa
của DHA là một người phối
ngẫu/vợ hoặc chồng, con, cha
mẹ, anh chị em, con riêng, cha
mẹ kế, con riêng của cha mẹ kế,
ông bà, cháu, cô, dì, chú, bác,
cháu gái, cháu trai hoặc tương
đương) (https://immi.homeaffairs.gov.
au/help-support/glossary#)
Đề cử một người cung cấp chỗ ở
 Bên thứ 3 được đề cử (bạn bè,
người quen, họ hàng xa được
cha mẹ trên đề cử trên 25 tuổi
và có tư cách tốt)

Lời khuyên hữu ích





Phụ huynh, người giám hộ hợp
pháp hoặc người họ hàng
được DIBP chấp thuận - cần
phải có bằng chứng về mối
quan hệ huyết thống và sự
chấp thuận của DHA
EQI sẽ không cấp thư CAAW
cho những du học sinh này

Bên thứ 3 được đề cử:




EQI sẽ xử lý các yêu cầu này
giống như quy trình chúng tôi
phê duyệt các gia đình
homestay và phúc lợi sẽ do EQI
chịu trách nhiệm
EQI sẽ cấp thư CAAW cho
những du học sinh này

LƯU Ý: Vấn đề này nên được quyết
định trước khi nộp đơn. Chúng tôi sẽ
tính phí bổ sung đối với việc thay đổi
nhiều lần. Vui lòng kiểm tra với gia đình
du học sinh và giải thích các lựa chọn
trên. Tham khảo chính sách Chỗ ở và
Phúc lợi của EQI tại:
https://eqi.com.au/forstudents/policiesprocedures/accommodation-andwelfare



8. Y tế

7-8






Toàn bộ tình trạng sức khỏe cần
được kê khai đầy đủ
Tất cả các chi tiết về tiêm chủng
Bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào đã sử
dụng
Chi tiết và liên lạc của bác sĩ gia
đình trong nước
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Nếu không có bác sĩ riêng thì
kê khai cơ sở khám sức khỏe
của du học sinh/gia đình.
Tình trạng sức khỏe thể chất,
tinh thần và cảm xúc phải
được kê khai đầy đủ.
Vui lòng tham khảo danh sách
liệt kê điều kiện y tế tiêu
chuẩn của các trường bang
Queensland.
Nếu học sinh không kê khai các
thông tin liên quan, EQI có thể
căn cứ vào đây mà hủy đơn xin
học.

3



Số mục và Tiêu đề



9. Hành vi




Tại
trang
số. của
mẫu
đơn

Việc cần làm

Lời khuyên hữu ích

8

Vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi

Tuyên bố của du học sinh - Bạn có
đồng ý tuân thủ theo các điều kiện
này không? Phải được hoàn thành.

10. Ngày học trong
kì học

8

Chọn năm bắt đầu và kỳ học

11. Lựa chọn
chương trình

8

Có thể chọn từ:


International Student Program
– Chương trình Du học Quốc tế

Phụ lục A (trang 9):










Regional Study Abroad
Program - Chương trình Du học
ngắn hạn – Khu vực ít dân

Queensland Academies – Học
viện Queensland

Xin lưu ý thời hạn nộp đơn phải ít nhất
3 tháng trước ngày nhập học dự kiến.



Tiểu học
Dự bị trung học (HSP)
Trung học
Tú tài quốc tế
Lưu ý nếu chọn học Dự bị
trung học thì cũng phải chọn
học Trung học (tức là 2
chương trình)
Nếu HSP được chọn, EQI sẽ
cung cấp tối thiểu 20 tuần HSP
trừ khi có chứng chỉ IELTS kèm
theo
Kiểm tra các quyền lợi học tập
theo Mức độ đánh giá nhập cư
quốc gia https://immi.homeaffairs.gov.
au/visas/getting-a-visa/visalisting/student-500

Phụ lục B (trang 10):
 Chọn năm học, khối lớp và thời
gian học

Chọn trường



Liệt kê thứ tự ưu tiên cho cả trường
tiểu học và trung học (nếu có)
Tốt nhất nên cung cấp NĂM (5) lựa
chọn trường học và ít nhất BA (3)
lựa chọn.
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Phụ lục C (trang 11):
 Chọn năm học, khối lớp
 Chọn địa điểm trường
 Kiểm tra đầu vào
 Phần bình luận không bắt buộc
của học sinh/phụ huynh

4



Số mục và Tiêu đề

Tại
trang
số. của
mẫu
đơn

Việc cần làm

Lời khuyên hữu ích





Xem xét các khung thời gian xử
lý thị thực của du học sinh khi
chọn kỳ học đầu tiên



Tham khảo
https://eqi.com.au/find-aschool/eqi-school-list (có thể
sắp xếp theo chương
trình/vùng)
Hồ sơ trường bao gồm chi tiết
về các môn học và môn thể
thao có sẵn https://eqi.com.au/PDFs/eqischool-handbook-lr.pdf
Hãy đảm bảo trường được
chọn gần với chỗ ở của du học
sinh nếu ở cùng với cha mẹ/họ
hàng



Nếu du học sinh chỉ có 2 trường lựa
chọn ưu tiên, vui lòng ghi rõ không
có nguyện vọng ưu tiên nào khác
trên mẫu đơn xin học.
Nếu không có chỗ ở các trường
nguyện vọng ưu tiên thì EQI sẽ yêu
cầu điền thêm các trường khác





Để được hỗ trợ về các địa điểm,
hãy tham khảo www.whereis.com/



12. Bạn đã tìm hiểu
về các trường
EQI như thế
nào?

12

Vui lòng hoàn thành



13. Chi tiết công ty
du học đã đăng
ký

12

Hoàn thành phần này sẽ đảm bảo rằng
công ty du học của bạn sẽ nhận được
tiền hoa hồng cho du học sinh này.
Tuyên bố của Công ty du học - công ty
du học ký kết nghĩa là thông tin đã được
cung cấp đầy đủ tới người nộp đơn
trước khi nộp đơn.



14. Tuyên bố, xác
nhận và đồng ý

12

Tuyên bố của phụ huynh - cả mẹ và cha
hoặc người giám hộ hợp pháp PHẢI ký
vào tuyên bố cũng như du học sinh.
LƯU Ý: Tên được in hoặc đánh máy đều
không được chấp nhận – Bắt buộc phải
được viết tay.

Department of Education
Trading as Education Queensland International
CRICOS Provider Code 00608A

Xin vui lòng cung cấp:








tên liên lạc trong công ty du
học
tên của công ty du học (theo
Thỏa thuận Công ty du học với
EQI)

Học sinh tiểu học không bắt
buộc phải ký.
Đính kèm một bức ảnh kỹ
thuật số của du học sinh để hỗ
trợ nhận dạng người nộp đơn
Lưu ý bạn sẽ cần phải điền, in
trang này, lấy chữ ký, quét
trang này và gửi nộp khi có đủ
các chữ ký

5

Tại
trang
số. của
mẫu
đơn



Số mục và Tiêu đề



Chương trình Du lịch ngoại
khóa hè EQI

Việc cần làm

Lời khuyên hữu ích





Công ty du học/học sinh hoặc gia
đình nên liên hệ với EQI hoặc Điều
phối viên học sinh quốc tế của
trường đang học để yêu cầu tham
gia Chương trình Du lịch ngoại khóa
hè EQI
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Đăng ký Chương trình Du lịch
ngoại khóa hè EQI càng sớm
càng tốt vì chương trình hết chỗ
rất nhanh https://eqi.com.au/ISP%20PP%
20PDFs/eqi-hap-applicationform.pdf
Chi tiết chương trình HAP có
thể được tìm thấy ở đây https://eqi.com.au/forstudents/holiday-adventureprogram

6

