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Chào mừng bạn đến với 
Melbourne và Victoria
XIN CHÚC MỪNG

Việc chọn một trường công lập ở Victoria đã mở ra một cánh cửa thú vị cho tương lai của bạn và 
chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ trực tiếp chào đón bạn. Hướng dẫn này có thông tin để giúp bạn 
chuẩn bị sẵn sàng để đi và chuẩn bị cho việc học tập tại Victoria. Mặc dù thông tin chủ yếu là dành 
cho bạn, cha mẹ bạn cũng sẽ thấy hướng dẫn này hữu ích và an tâm.

Bạn có thể đã thu thập được một số thông tin - có thể về trường học mới của bạn, những 
điểm nổi bật của thành phố Melbourne hoặc về cuộc sống ở Victoria. Chúng tôi muốn bạn 
cảm thấy an tâm và vui vẻ ngay từ khi bạn đến. Vì vậy, trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy rất 
nhiều lời khuyên bổ ích về cuộc sống học sinh ở Victoria và những điều dự kiến sẽ xảy ra khi 
bạn đến đây. Ngoài ra còn có các chi tiết hữu ích như trang mạng và số điện thoại.

Bạn sắp thực hiện một bước quan trọng trong cuộc đời. Chúng tôi hy vọng bạn thấy hướng 
dẫn này bổ ích trong việc tìm hiểu trường học và nhà ở mới của bạn.
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Có những điều quan trọng bạn nên sắp xếp trước khi bạn đến Victoria. 
Phần này bao gồm thông tin, hướng dẫn đóng gói hành lý và hai danh 
sách kiểm tra trước khi đi để giúp bạn khởi hành suôn sẻ.

MANG THEO NHỮNG GÌ

Trước khi bạn đóng gói, hãy kiểm tra với hãng hàng không của bạn về giới hạn kích thước và 
trọng lượng hành lý. Nếu bạn sẽ ở nhà trọ của một gia đình bản xứ, đừng quên để một bản sao 
của Phiếu Hỗ trợ khi Đến trong hành lý xách tay cùng với các giấy tờ đi lại của bạn.

Chuẩn bị sẵn sàng

Quần áo và đồ dùng cá nhân
Victoria có thời tiết theo mùa khác nhau, vì vậy bạn 
sẽ cần quần áo phù hợp. Đừng quên các đồ dùng 
chăm sóc cá nhân và bất kỳ đồ đồng phục nào bạn 
sẽ mang theo.

Nếu bạn ở nhà trọ người bản xứ, bạn sẽ không 
cần nhiều đồ gia dụng. Bạn nên đóng gói những 
bức ảnh về gia đình và bạn bè, bản nhạc yêu thích 
hoặc một đồ vật nhỏ gợi nhớ về quê nhà.

Thuốc
Nếu bạn cần thuốc thông thường vì bệnh nào dó 
(như tiểu đường, hen suyễn hoặc chàm), hãy 
mang thuốc cùng với thư của bác sĩ và tiền sử 
bệnh của bạn.

Tiền bạc
Nếu không đi cùng gia đình, tốt nhất là bạn nên 
mang theo 400 đô la Úc tiền mặt để chi trả cho các 
chi phí đột xuất hoặc trước mắt.

Bạn có thể đổi ngoại tệ tại sân bay, các điểm đổi 
tiền trong khu mua sắm hoặc tại bất kỳ ngân hàng 
nào.

Tôi có thể mang theo thực phẩm không?
Úc có những quy định rất nghiêm ngặt về việc 
mang vào Úc thực phẩm và các mặt hàng khác 
như thuốc cổ truyền, thực vật và vật liệu hữu cơ, 
nhằm để bảo vệ môi trường của chúng ta. Trong 
nhiều trường hợp, những loại thực phẩm này sẽ bị 
tịch thu tại sân bay, vì vậy bạn nên cố gắng tránh 
mang theo chúng, và luôn khai báo những gì bạn 
mang theo trên Thẻ Hành khách Nhập cảnh. Các 
nhân viên của Lực lượng Biên phòng Úc tại sân 
bay có thể tư vấn về những gì bạn có thể mang 
theo và những gì bạn nên khai báo.

Nếu quyết định mang theo thứ gì đó mà bạn không 
chắc chắn, hãy chắc rằng bạn đã khai báo nó trên 
Thẻ Hành khách Nhập cảnh hoặc hỏi nhân viên 
Lực lượng Biên phòng. Hành lý của bạn sẽ được 
kiểm tra tại sân bay và có thể có chó đánh hơi để 
kiểm tra hành lý của bạn để tìm thực phẩm và các 
mặt hàng bị cấm khác.

Hầu hết các loại thực phẩm nước ngoài đều có sẵn 
ở Victoria, và Điều phối viên Học sinh Quốc tế 
(ISC) của trường bạn có thể giúp tìm thực phẩm 
bạn cần sau khi đến nơi.

Để biết thêm thông tin về các mặt hàng thực phẩm 
có thể mang đến Úc, hãy xem: abf.gov.au/
entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in

https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in
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Hộ chiếu của bạn
Kiểm tra ngày hết hạn hộ chiếu của bạn 
và chắc chắn hộ chiếu còn hiệu lực 
trong toàn bộ thời hạn của thị thực học 
sinh của bạn. Làm thành hai bản sao 
của hộ chiếu và thị thực của bạn. Mang 
theo một bản sao in ra với bạn, nhưng 
giữ nó tách biệt với các bản gốc. Để 
bản in thứ hai ở nhà với gia đình của 
bạn. Bạn cũng có thể chụp ảnh hộ chiếu 
và thị thực bằng điện thoại của mình, 
như vậy bạn cũng có một bản sao kỹ 
thuật số. Thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa này sẽ hữu ích trong 
trường hợp bạn làm mất bản gốc.

Đặt chuyến bay
Chờ cho đến khi thị thực học sinh của 
bạn được cấp và đã trả học phí xong 
trước khi lên kế hoạch đi lại. Bạn nên 
đặt vé máy bay đi sân bay Melbourne 
hoặc Avalon Airport sớm ngay sau đó. 

Nếu bạn sẽ ở nhà trọ của người bản xứ, 
sau khi đặt các chuyến bay của bạn, 
cha mẹ hoặc văn phòng tư vấn giáo dục 
của bạn sẽ phải hoàn thành Phiếu Chi 
tiết Chuyến bay và gửi qua email cho 
Bộ để ISC tại trường mới của bạn có 
thể lên kế hoạch khi bạn đến.

Thời gian đến của bạn
Để giúp bạn ổn định, tốt nhất là bạn nên 
đến tối đa một tuần trước khi trường bắt 
đầu học. Bạn phải đến trước ngày học 
đầu tiên của kỳ học (tùy thuộc vào ngày 
khai giảng của bạn). Cha mẹ của bạn 
nên viết thư cho Bộ nếu bạn không thể 
đến kịp.

Lưu ý: Để đáp ứng các yêu cầu của gia 
đình chủ nhà bản xứ và các yêu cầu về 
thị thực, học sinh ở nhà trọ người bản 
xứ không nên đến sớm hơn quá một 
tuần trước ngày đầu tiên nhập học.

Sức khỏe của bạn
 

Tiền sử y tế của bạn là điều quan trọng 
cần xem xét khi đi đến Victoria. Bạn nên 
kiểm tra các yêu cầu về sức khỏe của 
Bộ Nội Vụ Úc trước khi rời khỏi nhà. Để 
biết thêm thông tin về các yêu cầu sức 
khỏe, hãy xem: immi.homeaffairs.gov.
au/help-support/meeting-our-
requirements/health

Nhờ bác sĩ của bạn viết một lá thư bao 
gồm tên thuốc và lý do, của bất kỳ loại 
thuốc nào bạn định mang theo hoặc có 
thể cần mua ở Úc. Tiền sử y tế được 
ghi lại sẽ đảm bảo bạn được chăm sóc 
thích hợp trong trường hợp khẩn cấp.

Bảo hiểm cá nhân  

Bạn nên mua bảo hiểm du lịch trong 
trường hợp bạn cần chăm sóc y tế trên 
đường đến Úc. Bạn cũng sẽ cần phải 
thu xếp Bảo hiểm Y tế cho Học Sinh 
Nước ngoài trong quá trình ghi danh 
học. 

Bộ có thể sắp xếp bảo hiểm y tế cho 
bạn và đơn đăng ký phải có chọn lựa 
chọn này. Nếu bạn có yêu cầu bảo 
hiểm, thẻ bảo hiểm y tế sẽ được gửi 
đến trường mới của bạn. Bảo hiểm của 
bạn bắt đầu một tuần trước ngày bắt 
đầu khóa học, ngay cả khi bạn chưa có 
thẻ. Bảo hiểm y tế này cung cấp các 
bảo hiểm cơ bản, vì vậy hãy chắc rằng 
bạn hiểu bất kỳ giới hạn hoặc điều kiện 
nào của bảo hiểm. Bảo hiểm y tế thêm 
vào có thể được thu xếp sau khi bạn 
đến Victoria. ISC sẽ giúp bạn điều này, 
nếu cần.

Để biết thêm thông tin về Bảo hiểm Y tế 
cho Học Sinh Nước ngoài, hãy xem: 
studyinaustralia.gov.au/english/
live-in-australia/insurance

Ngân hàng
Điều quan trọng là phải thông báo với 
ngân hàng của bạn rằng bạn sắp đi học 
và sắp xếp để hoặc là rút tiền ở Úc hoặc 
trả các khoản lệ phí bằng ngoại tệ.

Điện thoại di động 
Hỏi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di 
động của bạn xem điện thoại của bạn 
có hoạt động được ở Úc hay không. 
Bạn có thể cần một SIM mới hoặc điện 
thoại mới để sử dụng khi ở đây. 

Đồng phục học sinh
Truy cập trang mạng của trường học 
mới để biết thông tin về đồng phục. Bạn 
có thể tiết kiệm được chi phí khi mang 
theo một số vật dụng (ví dụ: giày).

Hải quan và kiểm dịch
Lực lượng Biên phòng Úc có các quy 
định nghiêm ngặt về những gì bạn có 
thể mang vào Úc. Các thứ này bao gồm 
số tiền bạn có thể mang theo, vitamin và 
thuốc (dược phẩm hoặc tự nhiên/cổ 
truyền), thực phẩm, sản phẩm động vật 
và thú cưng. 

Để có hướng dẫn trực tuyến về các yêu 
cầu hải quan của Úc, hãy xem: immi.
homeaffairs.gov.au/entering-and-
leaving-australia/entering-australia

Trở về nhà
Bạn phải ở lại Victoria thêm một ngày 
sau khi học kỳ kết thúc. Cha mẹ của 
bạn nên viết thư cho Bộ nếu bạn cần về 
sớm hơn thời gian này.

TRƯỚC KHI BẠN ĐÓNG GÓI HÀNH LÝ

Các ngày học của trường công lập ở Victoria
Ngày của 

các kỳ học 2022 2023 2024 2025

Kỳ 1 28 Tháng 1* – 8 Tháng 4 27 Tháng 1* – 6 Tháng 4 28 Tháng 1* – 28 Tháng 3 28 Tháng 1* – 4 Tháng 4

Kỳ 2 26 Tháng 4 – 24 Tháng 6 24 Tháng 4 – 23 Tháng 6 15 Tháng 4 – 28 Tháng 6 22 Tháng 4 – 4 Tháng 7

Kỳ 3 11 Tháng 7 – 16 Tháng 9 10 Tháng 7 – 15 Tháng 9 15 Tháng 7 – 20 Tháng 9 21 Tháng 7 – 19 Tháng 9

Kỳ 4 3 Tháng 10 – 20 Tháng 12 2 Tháng 10 – 20 Tháng 12 7 Tháng 10 – 20 Tháng 12 6 Tháng 10 – 19 Tháng 12

*Ngày đầu tiên của Học kỳ 1 là ngày học sinh nghỉ học trong các trường công lập ở Victoria để cho phép lên kế hoạch thực hiện cho việc đến 
trường của học sinh. Vui lòng xác nhận ngày bạn bắt đầu đi học với ISC của bạn. 

	 Thị thực học sinh đã được cấp và bất kỳ điều kiện nào  
đã được ghi trong đó

	 Hộ chiếu phải còn thời hạn cho đến khi thị thực học  
sinh của bạn hết hạn

	 Bản sao hộ chiếu và thị thực của bạn được lưu trữ an 
toàn và để lại với gia đình

	 Chuyến bay đã đặt để đến trước khi kỳ học bắt đầu 
(không sớm quá một tuần đối với học sinh ở nhà trọ  
người bản xứ)

	 Trường đã nhận được thông báo về chi tiết chuyến bay 
đến để ai đó có thể đón bạn tại sân bay (chỉ dành cho  
học sinh ở nhà trọ người bản xứ)

	 Bản tiền sử y tế và thư của bác sĩ, nếu cần

	 Bảo hiểm du lịch và y tế đã được thu xếp

	 Ngân hàng đã được thông báo rằng bạn sẽ thực hiện  
giao dịch ở Úc

	 Đã kiểm tra tính khả dụng và phí của dịch vụ điện  
thoại di động ở Úc

	 Thông tin về đồng phục đã được tìm hiểu trên trang  
mạng của trường

	 Hành lý tuân thủ các giới hạn về kích thước và trọng 
lượng của hãng hàng không 

	 Giấy thông hành và Phiếu Hỗ trợ khi Đến (dành cho học 
sinh ở nhà trọ người bản xứ) trong hành lý xách tay

	 Bất kỳ đồ đồng phục học sinh tiêu chuẩn nào (ví dụ: giày 
đen)

	 Quần áo phù hợp với khí hậu theo mùa của Victoria

	 Bản tiền sử y tế, thư của bác sĩ và bất kỳ loại thuốc 
thường uống nào

	 Bản sao giấy tờ bảo hiểm du lịch và y tế

	 Khoảng 400 đô la Úc tiền mặt nếu bạn không đi cùng gia 
đình

	 Đồ vật gợi nhớ quê nhà, hình ảnh và bản nhạc yêu thích

	 Không có mặt hàng bị cấm

DANH SÁCH KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐI 

Chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi  Đóng gói những gì

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/insurance
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/insurance
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
http://www.customs.gov.au/knowbeforeyougo/default.asp 
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Khi bạn đến

Tại sân bay
Chúng tôi hiểu rằng học sinh ở nhà trọ người bản xứ cần 
được hỗ trợ thêm một chút khi họ lần đầu tiên đến Úc, bao 
gồm cả việc được đón tại sân bay. Nếu bạn sẽ sống với một 
gia đình người bản xứ, hãy đảm bảo rằng Phiếu Hỗ trợ khi 
Đến được cất trong hành lý xách tay của bạn. Tài liệu này cho 
bạn biết ai sẽ chào đón bạn tại Sân bay Melbourne hoặc 
Avalon và nơi gặp họ. Địa chỉ nhà trọ người bản xứ của bạn 
và số điện thoại khẩn cấp cũng được cung cấp trong trường 
hợp có bất kỳ sự cố nào.

Xem trang 29 để biết thêm thông tin về quy trình đến của học 
sinh ở nhà trọ người bản xứ.

Gọi điện thoại về nhà
Có thể bạn sẽ muốn gọi điện thoại về cho gia đình hoặc bạn 
bè ở nhà khi bạn lần đầu tiên đến Úc. Nếu nhà cung cấp dịch 
vụ điện thoại di động của bạn có dịch vụ từ Úc, bạn có thể 
muốn sử dụng điện thoại riêng của mình. Nếu bạn ở một nhà 
trọ người bản xứ, bạn cũng có thể hỏi gia đình nhà trọ về việc 
truy cập WiFi của họ hoặc sử dụng điện thoại cố định của họ.

Rút tiền
Nếu bạn cần tiền khi mới đến, cách dễ nhất là sử dụng thẻ 
ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của bạn. Hầu hết tất cả Máy 
Giao dịch Tự động (ATM) ở Úc đều chấp nhận thẻ ‘PLUS’, 
‘Maestro’ và ‘Cirrus’. Kiểm tra thẻ của bạn nếu có một trong 
những biểu tượng được quốc tế công nhận này.

Đó là một phần quan trọng trong vai trò 
của tôi để làm cho học sinh cảm thấy 
thoải mái, an toàn và hạnh phúc. Tôi 
đón mọi học sinh khi các em đến và nói 
với các em rằng các em có thể gọi cho 
tôi bất cứ lúc nào về bất kỳ quan ngại 
nào. Tôi biết tất cả các gia đình nhà trọ 
người bản xứ và chúng tôi cùng nhau 
giúp học sinh hiểu về giao thông, ngân 
hàng và cửa hàng địa phương. Học sinh 
được đưa đến trung tâm Anh ngữ vào 
ngày đầu tiên, và các em thường kết 
bạn rất nhanh. Sau đó, tôi giúp học sinh 
xác nhận việc lựa chọn các môn học, 
mua đồng phục và sách của trường. 

Điều quan trọng là học sinh phải biết họ 
có thể hỏi và mọi người đều sẵn sàng 
giúp đỡ! Nếu lúc đầu khó nói và hiểu 
tiếng Úc, tôi luôn có thể tìm một người 
phiên dịch.

– Cathy Di Battista  
 Điều phối viên Học sinh Quốc tế 
 Strathmore Secondary College

Phần này của hướng dẫn nói về những điều dự kiến sẽ xảy ra khi bạn đến đây lần đầu tiên. 
ISC của bạn sẽ giúp bạn ổn định cuộc sống tại nhà và trường học. Có rất nhiều thứ cần 
sắp xếp, nhưng đừng lo lắng nếu bạn không biết phải làm gì. Bạn sẽ có nhiều sự trợ giúp.

ĐẾN NƠI 

Chuẩn bị hạ cánh ở Melbourne thật thú vị. Hãy đảm bảo lắng nghe bất kỳ thông tin nào mà hãng hàng không cung cấp 
cho bạn về hải quan và nhập cảnh của Úc, để bạn có thể hoàn thành thủ tục sân bay một cách nhanh chóng.
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Giữ liên lạc
Ngay cả khi điện thoại di động của bạn có thể sử 
dụng được, việc mua thẻ SIM của Úc sẽ tiết kiệm chi 
phí hơn. Bạn có thể mua SIM của Úc ở hầu hết các 
siêu thị và trung tâm mua sắm.

Cách dễ dàng nhất để giữ liên lạc là qua Whatsapp, 
WeChat, Skype, Viber, Facetime hoặc thứ gì đó 
tương tự qua Internet WiFi tại nhà trọ của bạn hoặc 
thông qua gói dữ liệu trên điện thoại khi bạn không ở 
nhà.

Thẻ gọi quốc tế cũng dễ mua. Thẻ cho phép bạn 
thực hiện các cuộc gọi điện thoại quốc tế giá rẻ.

Nếu bạn đang sống trong một nhà trọ người bản xứ, 
gia đình nhà trọ của bạn cũng có thể đồng ý để bạn 
hoàn trả tiền cho họ đối với các cuộc gọi quốc tế 
được thực hiện từ điện thoại cố định. Dù vậy, tốt 
nhất bạn vẫn nên hỏi mỗi khi sử dụng điện thoại cố 
định để tránh hiểu nhầm.

Khi ai đó ở nhà muốn liên hệ với bạn ở Úc, họ nên 
bấm số 00 11 61 trước số điện thoại cần gọi để gọi 
từ điện thoại cố định hoặc +61 để gọi từ điện thoại di 
động. Khi gọi từ nước ngoài, không cần bấm số 
không (0) trước mã vùng Victoria hoặc số điện thoại 
di động của bạn. Vì vậy, bất kỳ ai ở ngoài nước Úc 
nên quay số:  
(00 11 hoặc +) 61 3 (số địa phương tám chữ số) để 
gọi đến số điện thoại cố định của Victoria, hoặc (00 
11 hoặc +) 61 (chín chữ số, bắt đầu bằng 4) để gọi 
điện thoại di động của bạn. 

Ngoài ra còn có một công cụ trực tuyến có thể trợ 
giúp tại timeanddate.com/worldclock/dialing.
html?p2=152

Đi lại 
Hệ thống giao thông công cộng của Victoria sử dụng 
hình thức vé điện tử trả trước. Nếu bạn đi xe lửa, xe 
tram hoặc xe buýt, bạn sẽ cần thẻ Child Myki (Myki 
cho Trẻ em). Các thẻ này được bán tại các ga tàu, 
cửa hàng bán lẻ và trực tuyến. Có thêm thông tin về 
phương tiện giao thông công cộng ở phần sau của 
hướng dẫn này.

Đồ dùng học tập
Ngay sau khi đến nơi, bạn sẽ cần mua đồng phục 
học sinh, sách giáo khoa và các đồ dùng học tập 
khác (như ba lô, hộp đựng thức ăn trưa hoặc văn 
phòng phẩm). ISC sẽ giúp bạn điều này, nếu cần.

Tài khoản ngân hàng của bạn
Bạn sẽ ở Victoria trong một thời gian dài, vì vậy bạn 
có thể muốn mở một tài khoản ngân hàng Úc. ISC có 
thể giúp bạn làm điều này. Khi tài khoản của bạn 
được mở, bạn hoặc cha mẹ của bạn có thể chuyển 
tiền từ quê nhà. 

Nếu bạn định kiếm một công việc bán thời gian, 
lương cũng sẽ được trả vào tài khoản đó. Tốt hơn là 
không nên mang một lượng lớn tiền mặt vào Úc; tuy 
nhiên, nếu bạn làm như vậy, ISC của bạn có thể để 
số tiền đó trong két của trường cho đến khi bạn mở 
tài khoản ngân hàng.

NHỮNG THỨ CẦN SẮP XẾP

 
KHI LẦN ĐẦU TIÊN NGHE NÓI RẰNG TÔI SẼ 
ĐẾN ÚC, TÔI ĐÃ RẤT PHẤN KHÍCH! ĐÓ LÀ 

GIẤC MƠ CỦA TÔI KỂ TỪ KHI TÔI CÒN LÀ 
MỘT ĐỨA TRẺ VÀ CUỐI CÙNG NÓ ĐÃ TRỞ 

THÀNH SỰ THẬT. 
TÔI CẢM THẤY MÌNH ĐÃ RẤT MAY MẮN! 
THAM GIA VÀO NGÔI TRƯỜNG MỚI VÀ KẾT 

BẠN SẼ DỄ DÀNG NẾU BẠN KHÔNG COI MỌI 
THỨ QUÁ NGHIÊM TRỌNG, VÌ NGƯỜI ÚC CÓ 

XU HƯỚNG KHÁ DỄ TÍNH VÀ HỌ NÓI ĐÙA 
RẤT NHIỀU.

– Katlyn (Thi Hoang Anh) Nguyễn 
 Học sinh quốc tế đã tốt nghiệp ở Victoria

http://timeanddate.com/worldclock/dialing.html?p2=152
http://timeanddate.com/worldclock/dialing.html?p2=152
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Cuộc sống ở Victoria và Melbourne

Giải trí, hoạt động và vui vẻ
Bạn sẽ đến Victoria để có một nền giáo 
dục chất lượng, nhưng thời gian của bạn 
ở đây cũng có thể rất vui và thú vị. Bạn bè 
trong trường và gia đình nhà trọ của bạn 
sẽ muốn bạn tham gia nhiều hoạt động 
vui chơi gần đó và trên toàn Victoria. 
Những người bạn mới của bạn có thể 
thích hoạt động ngoài trời (ví dụ như đạp 
xe và bơi lội) hoặc thích đi ăn, xem phim 
hoặc khám phá thành phố. Đảm bảo rằng 
bạn tham gia một đội thể thao, nhà thờ 
địa phương, nhóm âm nhạc hoặc kịch. 
Người Victoria cũng đam mê Giải bóng đá 
Úc (AFL) và có thể háo hức khuyến khích 
bạn đi xem một trận đấu hoặc chọn một 
đội để theo dõi.

Cộng đồng đa văn hóa, an toàn 
và thân thiện
Melbourne là một trong những thành phố 
đa văn hóa nhất của Úc đã từ lâu luôn 
đón nhận mọi người từ mọi chủng tộc và 
quốc gia, và hơn một nửa số người dân 
Victoria có mối quan hệ gia đình trực tiếp 
ở nước ngoài. Tất cả các trường đều coi 
trọng và tôn trọng sự đa dạng văn hóa và 
cá nhân, và bạn sẽ có thể giữ kết nối với 
gia đình thông qua các hoạt động văn hóa 
cả trong và ngoài trường. Vô số người 
thích tham gia các sự kiện như Tết 
Nguyên đán, Lễ hội ánh sáng Diwali của 
người da đỏ, Lễ hội Pako, Lễ Phục sinh 
và Tuần lễ Đa dạng Văn hóa. Đôi khi có 
vẻ như mỗi tuần có một lễ hội!

Thành phố học sinh của Victoria
Các trung tâm du lịch, nông nghiệp và 
công nghiệp là những đặc điểm nổi bật ở 
nhiều thành phố học sinh tiến bộ của 
Victoria. Những người sống trong các 
cộng đồng này cởi mở, thân thiện và 
khiến những người mới đến cảm thấy 
được tiếp đón ân cần.

Victoria có một nền văn hóa hiện đại rất 
phát triển và nhiều lựa chọn cho các hoạt 
động bên ngoài trường học. Người 
Victoria rất hòa đồng và thoải mái nhưng 
cũng nhiệt tình với những đam mê của 
họ. Người Victoria nổi tiếng yêu thích thế 
giới ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa, thể 
thao và các hoạt động trong nhà hoặc 
ngoài trời.

Victoria nổi tiếng với việc đón nhận các nền văn hóa khác nhau và những học sinh như 
bạn là một phần quan trọng của việc đó. Có thể bạn đã biết Melbourne là một thành phố 
hiện đại rất phát triển, nơi bạn có thể tận hưởng nhiều sở thích và hoạt động khác nhau. 
Phần này của hướng dẫn có thông tin về cuộc sống ở Melbourne và Victoria như thế nào. 
Chúng tôi đã đưa vào một số trang mạng để bạn cũng có thể có thêm thông tin.

PHONG CÁCH SỐNG VÀ VĂN HÓA
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An toàn cá nhân
Victoria là một cộng đồng thân thiện, an 
toàn và đa văn hóa. Bạn sẽ thấy 
Melbourne sạch sẽ, yên tĩnh và niềm nở. 
Cho dù câu hỏi của bạn nhỏ đến đâu, 
nếu có bao giờ bạn thấy lo lắng, hãy hỏi 
giáo viên, gia đình nhà trọ hoặc ISC của 
bạn. Tất cả đều sẵn sàng giúp bạn cảm 
thấy an toàn và vui vẻ. Bạn cũng sẽ có 
thể sử dụng các dịch vụ hỗ trợ học sinh, 
bao gồm cả số điện thoại khẩn cấp.

Mặt trời và lướt sóng là những điều thú 
vị đối với du khách cũng như người dân 
địa phương nhưng cũng có thể có rủi ro. 
Bạn phải luôn cẩn thận bảo vệ làn da 
của mình, đặc biệt là ở bãi biển hoặc hồ 
bơi. Mặt trời ở Úc có thể rất nóng vào 
mùa hè và không giống như các nước 
khác, chỉ số Tia cực tím (UV) có thể cao 
trong suốt cả năm. Quần dài, áo dài tay, 
kem chống nắng và mũ đều quan trọng, 
đặc biệt vào thời điểm nóng nhất trong 
ngày. 

Luôn luôn chọn một bãi biển lướt sóng 
có người tuần tra để bơi lội, nơi các nhân 
viên cứu hộ túc trực. Nếu bạn không biết 
bơi, hãy nói với gia đình nhà trọ hoặc 
bạn bè, những người mời bạn đến hồ 
bơi hoặc bãi biển để họ giữ an toàn cho 
bạn. Có thêm thông tin về an toàn ở bãi 
biển trực tuyến tại beachsafe.org.au

Khác biệt về thời gian 
Victoria nằm trong múi giờ quốc tế GMT 
+ 10 (AEST) của Giờ Chuẩn Miền Đông 
Úc. Vào những tháng ấm hơn trong 
năm, đồng hồ được chỉnh sớm hơn một 
giờ cho Daylight Saving (Tiết kiệm Ánh 
sáng ban ngày). Bạn có thể tìm chênh 
lệch múi giờ vào bất kỳ thời điểm nào 
trong năm tại timeanddate.com/
worldclock

Các ngày lễ
Các ngày lễ của Victoria được công bố 
trực tuyến tại business.vic.gov.au/
victorian-public-holidays-and-daylight-
saving/victorian-public-holidays

Làm việc ở Victoria
Thị thực học sinh quốc tế của bạn cho 
phép bạn làm việc trong khi học. Nếu 
bạn quyết định chọn một công việc bán 
thời gian hoặc công việc tạm thời, bạn 
phải bắt đầu học trước khi bắt đầu làm 
việc. Sau đó, bạn có thể làm việc tối đa 
40 giờ mỗi hai tuần trong các kỳ học và 
làm việc toàn thời gian trong các kỳ 
nghỉ.

Làm việc ngoài giờ học có thể ảnh 
hưởng đến việc học của bạn. Vui lòng 
trao đổi với ISC của bạn trước khi nộp 
đơn xin việc để bạn có thể ổn định nề 
nếp học tập và tiếp tục tập trung vào 
việc học của mình.

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên làm việc 
vào cuối tuần, giữ các đêm trong tuần 
rảnh rỗi để làm bài tập và học. ISC có 
thể giúp bạn lấy Tax File Number (Số 
Hồ sơ Thuế) của Úc . Bất kỳ chủ lao 
động có uy tín nào cũng sẽ cần thông 
tin này trước khi bạn có thể bắt đầu 
công việc. Các công việc ‘Cash-in-hand’ 
(‘thu tiền mặt’) hoặc ‘off-the-books’ 
(‘ngoài sổ sách’) là bất hợp pháp và 
khiến bạn không được bảo vệ thích 
hợp, vì vậy đừng chấp nhận loại công 
việc này. Nói chuyện với ISC ngay lập 
tức nếu bạn lo lắng về điều kiện làm 
việc của mình hoặc nếu có bất kỳ điều 
gì xảy ra mà bạn cảm thấy không ổn.

Các chuyến thăm viếng của gia 
đình
Cha mẹ bạn được hoan nghênh đến 
thăm khi bạn đang học tập tại đây. Hãy 
cho ISC biết nếu gia đình bạn có kế 
hoạch đến thăm. Họ có thể đề xuất bất 
kỳ ngày đặc biệt nào ở trường mà cha 
mẹ bạn có thể muốn đến đây để tham 
dự. ISC của bạn sẽ biết về các khách 
sạn và chung cư gần trường học.

Thực phẩm và nước
Học sinh mang theo đồ ăn trưa, đồ ăn 
nhẹ và bình nước có thể tái sử dụng 
đến trường để lấy nước từ các vòi nước 
máy trong ngày. Trường học của bạn có 
thể có lò vi sóng nếu bạn mang theo 
thức ăn cần hâm nóng. 

Nước máy ở Úc hoàn toàn an toàn để 
uống nên không cần phải mua nước 
đóng chai.

KHÍ HẬU VÀ THÔNG TIN CHUNG

Những thứ cần thiết cho mùa hè:
• Nón mũ
• Kính mát
• Kem chống nắng
• Áo thun
• Váy/quần soóc
• Áo khoác nhẹ/áo len mỏng

Những thứ cần thiết cho  
mùa đông:
• Áo lạnh
• Áo chui đầu
• Găng tay
• Khăn quàng cổ
• Giày kín

Trường học và quần áo bình thường 
Hầu hết các trường học đều có tiêu chuẩn về đồng phục hoặc trang phục mà bạn cần phải mặc đến lớp học, đến các sự kiện 
của trường và vào các ngày thể thao. Bạn cũng có thể cần mặc đồng phục nếu đi làm bán thời gian. Ngoài trường học và nơi 
làm việc, quần áo là lựa chọn cá nhân của bạn. Người Úc chấp nhận các nền văn hóa khác, vì vậy bạn sẽ thường thấy những 
người từ các quốc gia khác ăn mặc theo văn hóa hoặc tôn giáo của họ.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Nhiệt độ tối đa trung bình (° C)

26.0 25.8 23.9 20.3 16.7 14.1 13.5 15.0 17.3 19.7 22.0 24.2

Nhiệt độ tối thiểu trung bình (° C)

14.3 14.6 13.2 10.8 8.6 6.9 6.0 6.7 8.0 9.6 11.2 13.0

Lượng mưa trung bình (mm)

46.8 48.0 50.1 57.3 55.7 49.5 47.5 50.0 58.0 66.4 60.3 59.1

Khí hậu theo mùa
Khí hậu ôn hòa của Victoria mang đến nhiều cơ hội cho các hoạt động ngoài trời và một lối sống năng động, lành mạnh. Giống 
như tất cả các quốc gia ở nam bán cầu, các mùa của Úc tuân theo trình tự:

Mùa Hè: Tháng 12 đến tháng 2 Mùa Thu: Tháng 3 đến tháng 5

Mùa Đông: Tháng 6 đến tháng 8 Mùa Xuân Tháng 9 đến tháng 11

Thời tiết và địa điểm
So với nhiều nơi, khí hậu Victoria ôn hòa và dễ chịu. Mặc dù vậy, thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng, đôi khi nhiều hơn một lần 
một ngày. Đây là biểu đồ về nhiệt độ tối đa trung bình hàng ngày. Nhiệt độ này thay đổi tùy theo vị trí, ví dụ: gần núi hơn đương 
nhiên sẽ mát hơn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về thời tiết Victoria tại trang mạng của Cục Khí tượng: bom.gov.au/vic

http://beachsafe.org.au
http://timeanddate.com/worldclock/
http://timeanddate.com/worldclock/
http://business.vic.gov.au/victorian-public-holidays-and-daylight-saving/victorian-public-holidays
http://business.vic.gov.au/victorian-public-holidays-and-daylight-saving/victorian-public-holidays
http://business.vic.gov.au/victorian-public-holidays-and-daylight-saving/victorian-public-holidays
http://bom.gov.au/vic/
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GIAO THÔNG VÀ ĐI LẠI

Bạn sẽ thấy dễ dàng đi lại ở Melbourne bằng hệ thống giao thông công cộng tuyệt vời. 

Một mạng lưới xe lửa, xe tram và xe buýt đưa bạn đến trường học, về nhà, đến trung tâm thành phố và các địa điểm phổ biến khác. 
Các xe lửa V/Line và xe buýt giúp bạn đi lại liên thông dễ dàng giữa Melbourne và quanh Victoria. Bạn cũng có thể đi bộ, đi xe 
đạp hoặc đi bằng xe hơi của gia đình nhà trọ của mình.

Đi xe đạp xung quanh thành phố
Bạn có thể sử dụng mạng lưới rộng lớn đường dành riêng an 
toàn cho xe đạp khi bạn sống ở Victoria. Kết hợp và chọn 
chuyến xe lửa phù hợp với đi xe đạp - bạn có thể mang xe 
đạp lên xe lửa. Chỉ cần đảm bảo luôn đội mũ bảo hiểm vì đây 
là yêu cầu pháp lý ở Úc.

Xe tram nổi tiếng của chúng tôi
Xe tram ở Melbourne là một phần đặc điểm độc đáo của 
thành phố. Đây là một cách tuyệt vời để khám phá khu trung 
tâm thương mại và các vùng nội thành. Chúng tôi có mạng 
lưới xe tram lớn nhất trên thế giới, với hơn 500 xe tram và 25 
tuyến đường khác nhau. Tram đi dọc theo hầu hết các con 
đường chính của thành phố và trên các tuyến đường mở rộng 
ra các vùng ngoại ô.

Các xe tram truyền thống chạy trên tuyến đường City Circle 
(Vòng quanh Thành phố) miễn phí, đặc biệt dành cho du 
khách đến Melbourne. Xe tram chạy trên nhiều con đường lớn 
ở các vùng nội thành, nhưng chỉ một số chạy trên các con 
đường ở các vùng giữa và vùng ngoài.

Mạng lưới xe lửa trung tâm thành phố
Thành phố có một hệ thống xe lửa trung tâm (được gọi là City 
Loop) nằm một phần dưới lòng đất. Có năm nhà ga ở trung 
tâm thành phố: Flinders Street, Parliament, Melbourne 
Central, Flagstaff và Southern Cross.

Có 16 tuyến xe lửa khác nhau đến các khu dân cư ngoài trung 
tâm. Các xe lửa chạy từ khoảng 5 giờ sáng đến sau nửa đêm 
trên hầu hết các tuyến. Vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, xe lửa và 
một số xe tram hoạt động suốt đêm.

Các tuyến xe lửa đến vùng quê Victoria
V/Line là mạng lưới đường sắt dành cho vùng quê của 
Victoria. V/Line sẽ đưa bạn đến tất cả các điểm thu hút du lịch 
chính trên toàn tiểu bang. V/Line kết nối các khu trung tâm 
thuộc vùng quê của Victoria và với cả các tiểu bang khác của 
Úc.

Làm thế nào để đi lại bằng phương tiện giao thông 
công cộng?
Để đi lại ở Victoria, bạn sẽ cần phải mua thẻ myki hoặc thẻ 
Child myki (myki Trẻ em). Thẻ này sẽ cho phép bạn di chuyển 
trên các dịch vụ xe buýt, xe lửa và xe tram ở khu dân cư. Hệ 
thống thẻ myki cho phép bạn nạp tiền vào thẻ myki một cách 
thuận tiện tại hầu hết các ga xe lửa, quầy bán báo và cửa 
hàng tiện ích. Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thanh toán 
trực tuyến và ‘touch on’ ('chạm lúc lên xe') để đi xe bằng ứng 
dụng trên điện thoại thay vì thẻ nhựa.

Điều quan trọng cần nhớ là ở Melbourne, mạng lưới giao 
thông công cộng được chia thành hai vùng tùy theo khoảng 
cách từ trung tâm thành phố. Giá cho chuyến đi của bạn sẽ 
phụ thuộc vào:

• (các) vùng mà bạn muốn đi đến
• khoảng thời gian cho vé của bạn (hai giờ, hàng ngày, hàng 

tuần, hàng tháng, hàng năm).
Tất cả những người sử dụng phương tiện công cộng từ 5 đến 
18 tuổi (dưới 19 tuổi) đều có thể mua Child Myki (Myki Trẻ 
em) và trả giá vé ưu đãi.

Điều này áp dụng cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở xuống, bao gồm 
cả học sinh quốc tế và khách du lịch với điều kiện phải chứng 
minh được họ từ 18 tuổi trở xuống.

Khách hàng ở độ tuổi 17 và 18 phải luôn mang theo bằng 
chứng xác định độ tuổi do chính phủ cấp (chẳng hạn như 
bằng lái xe của Victoria, giấy phép học lái xe, thẻ Chứng minh 
Tuổi tác hoặc hộ chiếu) hoặc bằng chứng về quyền được 
hưởng ưu đãi khác (chẳng hạn như Thẻ Học sinh PTV) khi di 
chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng. Trẻ em từ 
16 tuổi trở xuống không cần chứng minh độ tuổi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem: ptv.vic.gov.au/tickets/myki/
concessions-and-free-travel/children-and-students/children

http://www.vline.com.au/maps/maps/index.html
http://www.vline.com.au/maps/maps/index.html
https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/myki/
https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/myki/
http://ptv.vic.gov.au/tickets/myki/concessions-and-free-travel/children-and-students/children
http://ptv.vic.gov.au/tickets/myki/concessions-and-free-travel/children-and-students/children
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Bạn có thể đã tìm hiểu nhiều lợi ích của việc học tập tại Victoria. Phần này giúp bạn hình 
dung việc trở thành một học sinh ở đây sẽ thực sự như thế nào. Bạn cũng sẽ tìm thấy 
thêm thông tin về các chủ đề quan trọng này tại: study.vic.gov.au/en/study-in-victoria/
pages/default.aspx

HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC VICTORIA

Hệ thống trường học Victoria nổi tiếng vì chương trình giảng dạy đa dạng, giáo viên tận tâm và vì giúp học sinh thể hiện 
những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình. Trường học sẽ giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh của bạn để họ biết về 
sự tiến bộ của bạn

Không gian học tập
Lớp học là bất cứ nơi nào mà giáo viên 
nghĩ rằng học sinh sẽ học tốt nhất. 
Thông thường, học sinh di chuyển từ 
lớp học này sang lớp học khác, thay vì 
ở trong một phòng. Bạn có thể thấy giáo 
viên sử dụng nhiều không gian học tập 
khác nhau, thậm chí là công viên, sở 
thú, bảo tàng hoặc phòng trưng bày. 
Bạn sẽ học độc lập và theo nhóm, cả 
trong lớp học và ngoài giờ học (ví dụ: 
làm bài tập về nhà và ôn thi).

Việc giảng dạy trong lớp học mang tính 
tương tác và thú vị và bạn sẽ thấy mình 
học theo nhiều cách khác nhau. Trong 
lớp học, bạn sẽ có cơ hội tham gia các 
cuộc thảo luận sôi nổi, đặt nhiều câu hỏi 
và nhận được sự hỗ trợ tích cực của 
những người khác. 

Chương trình giáo dục và đánh 
giá 
Tại Victoria, khoá học của bạn được 
giảng dạy theo 'năm' học của trường. 
Từ Lớp Prep (Lớp Vỡ lòng) đến Lớp 10, 
bạn sẽ học theo Chương trình F-10 của 
Victoria. Học sinh Lớp 11 và 12 học lấy 
Victorian Certificate of Education (VCE, 
Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học 
của Victoria). Các bài kiểm tra theo dõi 
sự tiến bộ của bạn trong suốt cả năm, 
còn các kỳ thi là vào cuối các Lớp 10, 
11 và 12. Trường của bạn cũng sẽ cung 
cấp nhiều lựa chọn về các hoạt động và 
trải nghiệm ngoại khóa, chẳng hạn như 
các chuyến dã ngoại và các hoạt động 
thể thao và âm nhạc khác nhau. Hãy 
đảm bảo bạn tham gia vào những việc 
này vì đây là cách tốt nhất để kết bạn và 
cải thiện khả năng nói tiếng Anh cũng 
như sự tự tin của bạn.

Học sinh và giáo viên
Bạn có thể thấy các lớp học tại Victoria 
thoải mái hơn so với trường học cũ của 
bạn. Mặc dù giáo viên của bạn sẽ rất 
thân thiện và dễ gần, nhưng mối quan 
hệ giữa học sinh và giáo viên vẫn dựa 
trên sự tôn trọng. Bạn sẽ sử dụng chức 
danh và họ của giáo viên (ví dụ: Tiến sĩ, 
Cô, Ông hoặc Bà Jones) trong khi giáo 
viên sẽ gọi bạn bằng tên của bạn. 

Giáo viên của bạn sẽ hỗ trợ, thử thách 
và truyền cảm hứng cho bạn. Họ rất dễ 
nói chuyện và sẽ đối xử với bạn một 
cách tôn trọng. Các giáo viên sẽ luôn 
giúp đỡ nếu bạn có điều gì đó không 
hiểu. ISC sẽ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ 
trợ bổ sung nào bạn cần, cho cả cuộc 
sống ở trường và tại nhà.

Báo cáo về sự tiến bộ của bạn
Hầu hết các trường đều mời phụ huynh 
sống ở Úc đến họp phụ huynh ít nhất 
hai lần một năm. Nếu cha mẹ bạn ở 
nước ngoài, trường có thể sắp xếp các 
cuộc phỏng vấn qua điện thoại và một 
số ISC cũng đi gặp phụ huynh ở nước 
ngoài. Cha mẹ bạn cũng sẽ nhận được 
bản dịch báo cáo của trường học. Điều 
quan trọng là phải thông báo cho trường 
bạn về địa chỉ nhà riêng, số điện thoại 
và địa chỉ email của cha mẹ/người giám 
hộ hợp pháp của bạn, cho dù họ đang ở 
cùng bạn ở Úc hay ở nước ngoài. 

ISC là đầu mối liên hệ đầu tiên của gia 
đình bạn. Phụ huynh có thể gọi cho 
trường bạn bất cứ lúc nào để nói 
chuyện với họ. Cũng có thể liên hệ với 
Bộ phận Giáo dục Quốc tế qua điện 
thoại +61 3 7022 1000 hoặc qua email 
international@education.vic.gov.au

Một ngày học điển hình

8:30 sáng Lớp học bắt đầu

8:30 sáng 
- 9:25 sáng Tiết học 1

9:25 sáng 
- 10:15 sáng Tiết học 2

10:15 sáng 
- 10:45 sáng Giờ giải lao

10:45 sáng 
- 11:35 sáng Tiết học 3

11:35 sáng 
– 12:20 trưa Tiết học 4

12:20 trưa 
– 1:20 trưa Ăn trưa

1:20 trưa 
–2:10 trưa Tiết học 5

2:10 trưa 
–3:00 chiều Tiết học 6

3:00 chiều Hỗ trợ học tập hoặc 
thời gian ở nhà

Học tập và sinh sống tại Victoria

http://study.vic.gov.au/en/study-in-victoria/pages/default.aspx
http://study.vic.gov.au/en/study-in-victoria/pages/default.aspx
mailto:international%40education.vic.gov.au?subject=
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BẠN

Trong khi bạn xa quê nhà, điều quan trọng vẫn là chăm sóc sức khỏe và tinh thần của bạn.  
Điều này bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và vệ sinh cá nhân. 

Sức khoẻ thể chất 
Ưu tiên sức khỏe thể chất của bạn bằng cách duy trì hoạt 
động tích cực trong suốt quá trình bạn ở nhà trọ. 

Lời khuyên để giữ thể chất khỏe mạnh:

Duy trì hoạt động: cân nhắc việc đi bộ hoặc đạp xe 
dọc theo nhiều tuyến đường dành cho xe đạp an 
toàn của chúng tôi thay vì đi phương tiện công cộng 
nếu bạn có thể, hoặc chạy bộ khi rảnh rỗi. Nói 
chuyện với nhà trọ hoặc trường học của bạn về 
những nơi an toàn nhất để duy trì hoạt động. 

Lựa chọn thực phẩm tốt: trái cây tươi và rau quả là 
một món ăn nhẹ tuyệt vời và có thể giúp cải thiện 
sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Ăn uống 
lành mạnh cũng sẽ giúp bạn có năng lượng để tập 
trung vào việc học. 

Tham gia các môn thể thao ở trường: đây cũng là 
một cách tuyệt vời để tìm hiểu về văn hóa Úc và kết 
bạn mới. Các trường trung học ở Victoria cung cấp 
nhiều môn thể thao và cuộc thi khác nhau, từ các trò 
chơi xã hội vào giờ ăn trưa đến các trận đấu với các 
trường khác.

Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy nói với gia đình nhà trọ 
của bạn và ISC và sắp xếp đi khám bác sĩ (vui lòng tham khảo 
phần 'Đi gặp bác sĩ' để biết thêm chi tiết).

Sức khỏe tinh thần 
Sống xa gia đình và bạn bè thân thiết, thích nghi với một nền 
văn hóa mới và theo kịp việc học của bạn có thể rất căng 
thẳng.

Các lời khuyên hàng đầu để giữ tinh thần tốt:

• Tập thiền thường xuyên hoặc thử tập yoga.

• Tập thể dục thường xuyên bằng cách chơi thể thao hoặc 
sử dụng trung tâm thể dục của trường hoặc hội đồng địa 
phương. 

• Đừng tập quá sức: thường xuyên nghỉ giải lao khi học, đặc 
biệt là trong khi chuẩn bị cho các kỳ thi. 

• Đảm bảo rằng bạn có một giấc ngủ ngon, ít nhất tám giờ, 
thường xuyên nhất có thể.

• Hãy dành thời gian để ăn uống lành mạnh và thường 
xuyên.

• Dành thời gian làm những việc khiến bạn vui vẻ, như đi 
chơi với bạn bè, đi xem phim hoặc tham gia vào các hoạt 
động ngoại khóa của trường. 

Tìm sự giúp đỡ
Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe tinh thần, điều quan trọng là phải trò chuyện với người mà bạn tin tưởng. 
Liên hệ với ISC của bạn, nói chuyện với gia đình nhà trọ của bạn hoặc đến gặp chuyên viên về sức khỏe tinh thần (tham 
khảo phần 'Đi gặp bác sĩ' để biết thêm chi tiết). 

Hãy nhớ rằng ISC luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bạn có thể liên hệ với họ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. 

Dưới đây là một số tổ chức sức khỏe tinh thần mà bạn có thể liên hệ:

eHeadspace Kids Helpline

một trang mạng nơi những người trẻ tuổi có thể nhận 
được thông tin chung về tinh thần hoặc nói chuyện riêng 
tư với một chuyên viên có bằng cấp về sức khỏe tinh thần 
thanh thiếu niên 

một dịch vụ điện thoại đường dây thường trực 24 giờ, 
nơi bạn có thể nói chuyện riêng tư với chuyên viên tư 
vấn và tìm các dịch vụ sức khỏe tinh thần trong khu 
vực địa phương của bạn.

Trang 
mạng: headspace.org.au/eheadspace Đt: 1800 55 1800

Vệ sinh cá nhân 
Sức khỏe tốt có nghĩa là vệ sinh tốt. 

Giữ tay sạch sẽ giúp bạn không bị bệnh. 
Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ 
sinh, hoặc khi bạn ho hoặc hắt hơi nếu 
bạn bị cảm lạnh hoặc cúm. 

Nhớ tắm ít nhất một lần một ngày. Khí 
hậu Úc rất nóng nên việc tắm rửa, mặc 
quần áo sạch sẽ và sử dụng chất khử 
mùi tốt là rất quan trọng.

Các sản phẩm vệ sinh của phụ nữ được 
cung cấp miễn phí tại tất cả các trường 
công lập ở Victoria, và bạn cũng có thể 
dễ dàng mua được ở tất cả các siêu thị 
hoặc hiệu thuốc lớn. Các sản phẩm này 
có thể khác với sản phẩm ở quê nhà 
bạn; ví dụ, ở Úc băng vệ sinh dạng ống 
không đi kèm với dụng cụ nhét ống. Nếu 
bạn lo lắng về việc tìm kiếm các sản 
phẩm vệ sinh phù hợp, hãy nói chuyện 
với gia đình nhà trọ hoặc ISC của bạn. 

Vệ sinh răng miệng tốt cũng rất quan 
trọng và sẽ giúp bạn tránh bị sâu răng. 
Đừng quên đánh răng sáng và tối, và 
dùng chỉ nha khoa. Đến gặp nha sĩ 6 
tháng một lần sẽ giúp ngăn ngừa bất kỳ 
tổn thương lâu dài nào. 

Gặp bác sĩ: cách đặt hẹn 
Để đặt hẹn với bác sĩ, bạn sẽ cần thông 
tin về Bảo hiểm Y tế cho Học sinh Nước 
ngoài của mình, thường được gọi là 
OSHC. 

Khi ghi danh học với chúng tôi, bạn có 
hai lựa chọn để sắp xếp OSHC của 
mình. Đó là:

Lựa chọn 1: cha mẹ/người giám hộ hợp 
pháp hoặc văn phòng tư vấn giáo dục 
được chỉ định của bạn chọn công ty bảo 
hiểm chăm sóc sức khỏe học sinh của 
bạn

Lựa chọn 2: cha mẹ/người giám hộ hợp 
pháp hoặc văn phòng tư vấn giáo dục 
của bạn yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào 
tạo thu xếp OSHC thay cho bạn. 

Nếu bạn chọn lựa chọn 1, cha mẹ/
người giám hộ hợp pháp hoặc văn 
phòng tư vấn giáo dục của bạn sẽ có 
thông tin về OSHC. Hãy đảm bảo rằng 
bạn mang theo thông tin này khi bạn đi 
đến Úc.

Nếu bạn chọn lựa chọn 2, ISC của bạn 
sẽ có thông tin này và sẽ cung cấp cho 
bạn khi bạn đến trường. 

Khi đặt lịch hẹn, bạn có thể yêu cầu một 
bác sĩ hoặc bác sĩ với giới tính mong 
muốn. Bạn cũng có thể tìm một bác sĩ 
nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Liên hệ 
với ISC hoặc gia đình nhà trọ của bạn 
để giúp bạn tìm một bác sĩ phù hợp với 
nhu cầu của bạn. 

Bác sĩ của bạn cũng có thể giúp bạn giải 
quyết các quan ngại về sức khỏe tinh 
thần. 

Để biết thêm thông tin về sức khỏe thể 
chất và tinh thần, bạn có thể muốn xem 
trang mạng hữu ích này:youthcentral.
vic.gov.au/advice-for-life/health

http://headspace.org.au/eheadspace
http://www.youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/health
http://www.youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/health
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QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Điều quan trọng là bạn phải biết các quyền hạn và trách nhiệm của mình. Bạn có các quyền hạn của học sinh và cư dân 
tạm trú ở Úc nhằm để bảo vệ bạn. Bạn cũng có một số trách nhiệm khi học tập và sinh sống tại Úc, nó có thể khác ở 
quê nhà của bạn. 

Dưới đây là một số điều bạn có thể muốn xem xét để bảo vệ bạn và những người xung quanh bạn.

An toàn cho trẻ 
Bạn có thể mong đợi được an toàn và 
cảm thấy an toàn, dù bạn đi đâu và làm 
gì. Bạn có thể mong đợi rằng người lớn 
ở trường bạn biết cách giữ an toàn cho 
bạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường 
công lập ở Victoria cam kết giữ an toàn 
và an sinh cho trẻ em và thanh thiếu 
niên. Chúng tôi thể hiện cam kết này 
bằng cách cung cấp thông tin, hỗ trợ và 
các quy trình cho học sinh, nhân viên và 
gia đình nhà trọ của chúng tôi để mang 
lại sự an toàn và an sinh cho học sinh, 
đồng thời giúp tạo ra môi trường an 
toàn cho trẻ em phù hợp với nguồn gốc 
đa dạng của các em.

Nếu bạn cảm thấy không an toàn hoặc 
ai đó khiến bạn cảm thấy không thoải 
mái hoặc không vui, hoặc bạn cảm thấy 
điều gì đó không ổn, trường bạn cần 
phải bảo vệ bạn. Nói chuyện với ISC, 
giáo viên, hiệu trưởng hoặc gia đình 
nhà trọ càng sớm càng tốt. Họ sẽ lắng 
nghe quan ngại của bạn và cần phải 
thực hiện hành động theo pháp luật. 

Bắt nạt 
Các trường học ở Victoria là môi trường 
tiếp đón ân cần, nơi mà hành vi tôn trọng 
được mong đợi, được làm mẫu và được 
khuyến khích. Mọi trường học ở Victoria 
đều có chính sách không khoan nhượng 
đối với hành vi bắt nạt. 
Bắt nạt có thể là bất kỳ hành vi gây hại 
hoặc gây hấn nào. Nó có thể xảy ra dưới 
hình thức bắt nạt tình cảm, thể chất hoặc 
trực tuyến, thường được gọi là bắt nạt trên 
mạng. 
Phải làm gì nếu bạn hoặc ai đó xung 
quanh bạn đang bị bắt nạt 

Nếu bạn bị bắt nạt ở trường, điều quan 
trọng là phải nói chuyện với ISC, giáo viên, 
hiệu trưởng hoặc gia đình nhà trọ của bạn, 
những người sẽ giúp kiểm soát vấn đề. 
Trường học của bạn biết cách giúp bạn và 
nhân viên ở đó để chăm sóc an sinh của 
bạn và đảm bảo bạn ổn thoả.
Bully Stoppers (Ngăn chặn Bắt nạt)

Bully Stoppers là một trang mạng nơi 
bạn có thể lấy thêm thông tin hoặc tìm 
ai đó để nói chuyện riêng. Để biết thêm 
thông tin, hãy xem: education.vic.gov.
au/about/programs/bullystoppers/
Pages/default.aspx

Nội quy trường học 
Mỗi trường học đều có những quy định 
khác nhau để giúp đảm bảo tất cả học 
sinh và nhân viên đều được vui vẻ, an 
toàn và khỏe mạnh. ISC sẽ cung cấp 
cho bạn các quy định của trường khi 
bạn đến. Điều quan trọng là phải tuân 
theo các quy định này để tất cả mọi 
người đều có thể có trải nghiệm học tập 
tốt đẹp. 

Ma túy và rượu bia
Khi bạn xa nhà, điều quan trọng vẫn là 
phải cư xử sao cho có thể chấp nhận 
được. Hãy nhớ rằng uống rượu bia, hút 
thuốc và đánh bạc dưới 18 tuổi là bất 
hợp pháp ở Úc, và giống như ở nhiều 
quốc gia, sử dụng ma túy cũng là bất 
hợp pháp. 

Để biết thêm thông tin về quyền hạn của 
bạn, hãy xem: youthcentral.vic.gov.au/
advice-for-life/know-your-rights

CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VÀ ĐÁNG LO NGẠI 

Trường hợp khẩn cấp có thể là nguy cơ tức thì đối với sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản của ai đó. 
Trường hợp khẩn cấp hiếm khi xảy ra, nhưng điều quan trọng vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Một 
tình huống đáng lo ngại có thể là bị lạc trên phương tiện giao thông công cộng hoặc cảm thấy 
không an toàn. Dưới đây là một số hướng dẫn chung cần tuân theo nếu bạn cảm thấy không thoải 
mái hoặc phải đối mặt với tình huống khẩn cấp. 

Nếu bạn đi lạc hoặc cảm thấy 
không an toàn 
Nếu bạn đi lạc hoặc cảm thấy không an 
toàn, hoặc lo lắng, bạn phải gọi cho ISC 
của mình ngay lập tức. ISC luôn sẵn 
sàng trợ giúp bạn 24 giờ một ngày, 7 
ngày một tuần, kể cả trong kỳ nghỉ học 
và ngày lễ. Có các chi tiết liên lạc trên 
Thẻ An toàn Học Sinh mà ISC đã cấp 
cho bạn khi bạn đến Victoria. 

Trong trường hợp khẩn cấp 
Đối với tất cả các trường hợp khẩn cấp, 
tình huống đe dọa tính mạng hoặc 
thương tích nghiêm trọng:

Gọi: 000

Gọi: 112 (từ điện thoại di động, 
ngay cả khi bạn không có tín hiệu 
hoặc kết nối mạng).

Nếu rơi vào trường hợp khẩn cấp, bạn 
phải luôn thông báo cho ISC, gia đình 
nhà trọ (nếu có), trường chủ quản của 
bạn và cha mẹ/người giám hộ hợp pháp 
của bạn về tình huống này. Vui lòng xem 
trang Sức khỏe và An toàn của trang 
mạng Chương trình Học Sinh Quốc tế 
để biết thông tin về những việc cần làm 
trong trường hợp khẩn cấp: study.vic.
gov.au/en/living-in-victoria/health-
and-safety/Pages/default.aspx 

NẾU RƠI VÀO TRƯỜNG 
HỢP KHẨN CẤP, BẠN 
PHẢI LUÔN THÔNG 
BÁO CHO ISC, GIA ĐÌNH 
NHÀ TRỌ (NẾU CÓ), 
TRƯỜNG CHỦ QUẢN 
CỦA BẠN VÀ CHA MẸ/
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP 
PHÁP CỦA BẠN VỀ TÌNH 
HUỐNG NÀY. 

https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
https://www.youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/know-your-rights
https://www.youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/know-your-rights
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/Pages/default.aspx#
tab-healthsafety-3
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/Pages/default.aspx#
tab-healthsafety-3
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/Pages/default.aspx#
tab-healthsafety-3
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Bộ Tài liệu về Nhà trọ người bản xứ
Thông tin sau đây chỉ dành cho những học sinh đã chọn ở với gia đình nhà trọ người bản 
xứ do phụ huynh chỉ định hoặc do nhà trường tìm. Thông tin này không áp dụng cho bạn 
nếu bạn đã chọn sống với cha mẹ hoặc người thân được Bộ Nội vụ chấp thuận.

NHÀ CỦA BẠN KHI XA QUÊ NHÀ

Chúng tôi muốn bạn có trải nghiệm tốt nhất có thể trong khi hoàn thành chương trình học tại Úc. Điều này bao gồm 
việc đảm bảo rằng bạn cảm thấy an toàn và yên tâm trong suốt quá trình ở nhà trọ người bản xứ.

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu để: 

Làm quen với gia đình nhà trọ 
người bản xứ của bạn 
Các gia đình nhà trọ người bản xứ 
được lựa chọn cẩn thận bởi trường của 
bạn và một số nhà trọ đã tiếp nhận học 
sinh quốc tế trong nhiều năm. Bạn sẽ 
thấy gia đình nhà trọ người bản xứ của 
mình ấm áp, tiếp đón ân cần và tích cực 
trong cộng đồng địa phương. Họ sẽ 
đảm bảo bạn cảm thấy an toàn và vui 
vẻ để bạn có thể tận dụng tối đa thời 
gian của mình ở Victoria. Gia đình nhà 
trọ người bản xứ của bạn thậm chí có 
thể có con cái học cùng trường với bạn.

Bạn sẽ được chọn một gia đình chủ nhà 
phù hợp ít nhất bốn tuần trước khi bạn đến 
ở. Thông tin chi tiết của họ sẽ được gửi 
đến văn phòng tư vấn giáo dục hoặc phụ 
huynh của bạn trong một tài liệu được gọi 
là Hồ sơ về Nhà trọ người bản xứ. Hồ sơ 
này bao gồm các bức ảnh của ngôi nhà trọ 
người bản xứ và chi tiết liên lạc của phụ 
huynh nhà trọ. Hồ sơ cũng bao gồm tên và 
tuổi của mọi người trong gia đình, kể cả trẻ 
em hoặc các học sinh khác. 

Bạn có thể muốn tìm hiểu thêm một 
chút về gia đình nhà trọ người bản xứ 
của mình, và thậm chí liên hệ với họ, 
trước khi đến Úc. Chỉ cần hỏi ISC của 
bạn và họ sẽ giúp sắp xếp hình thức 
liên hệ tốt nhất. Bạn có thể tìm thấy chi 
tiết liên hệ của ISC trong Phiếu Hỗ trợ 
khi Đến được gửi cùng lúc với Hồ sơ về 
Nhà trọ người bản xứ.

Những gì mong đợi từ gia đình 
nhà trọ người bản xứ của bạn 
Gia đình nhà trọ người bản xứ sẽ cung 
cấp cho bạn:

• một nơi ở an toàn, an ninh, tiếp đón 
ân cần

• một hộ gia đình tuân thủ các Tiêu 
chuẩn An toàn cho Trẻ em

• một phòng đơn riêng biệt cho mục 
đích sử dụng cá nhân của bạn

• ba bữa một ngày, bảy ngày một 
tuần, bao gồm cả đồ ăn nhẹ (xem 
phần "Thực phẩm" để biết thêm 
thông tin)

• tiện nghi - một giường, tủ quần áo, 
các khăn tắm và bộ đồ trải giường 

• tiện ích - chi phí ga, điện, sưởi và 
nước, internet

• dịch vụ dọn vệ sinh cho khu vực 
sinh hoạt chung

• sử dụng các khu vực sinh hoạt trong 
nơi ở 

• trang thiết bị học tập - bàn, đèn học, 
tủ sách

• thay mặt phụ huynh tham dự các 
buổi tối họp phụ huynh.

Một gia đình nhà trọ người bản 
xứ điển hình
Úc là một quốc gia đa dạng về văn hóa với 
nhiều khác biệt về cấu trúc và nguồn gốc 
gia đình. Không có gia đình Úc 'điển hình', 
vì vậy không thực sự có một gia đình nhà 
trọ người bản xứ điển hình. 
Gia đình nhà trọ người bản xứ của bạn có 
thể hoàn toàn khác với gia đình bạn. Họ 
cũng có thể hơi khác so với mong đợi của 
bạn và thậm chí không hoàn toàn giống 
với các gia đình nhà trọ người bản xứ của 
các học sinh khác trong chương trình. 
Điểm chung của mọi gia đình nhà trọ 
người bản xứ là cam kết cung cấp một môi 
trường gia đình thân thiện, an toàn.
Một số học sinh ngạc nhiên về các kiểu gia 
đình khác nhau ở Úc. Dưới đây là một số 
điều có thể khác biệt về văn hóa với đất 
nước của bạn.
• Gia đình nhà trọ người bản xứ của 

bạn có thể là một người độc thân 
hoặc một cặp vợ chồng, có hoặc 
không có con cái. 

• Vai trò của giới tính trong gia đình ở Úc 
ít nổi bật hơn so với ở một số quốc gia 
khác. Cả cha và mẹ đều có thể nấu ăn 
và/hoặc dọn dẹp, và con cái cũng có 
thể giúp cha mẹ làm việc nhà. 

• Phụ nữ thường tiếp tục đi làm sau khi 
có gia đình.

• Úc là một quốc gia đa văn hóa và các 
gia đình sẽ bao gồm những người 
thuộc các dân tộc khác nhau.

cảm thấy thoải mái với gia đình nhà trọ 
người bản xứ của bạn

kết nối với sự hỗ trợ bạn cần để tận 
hưởng thời gian ở Úc

 tận dụng tối đa trải nghiệm sống ở nhà 
trọ người bản xứ tại Victoria.
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Cuộc sống hàng ngày với gia đình nhà trọ người 
bản xứ của bạn
Các ngày trong tuần trung bình trong một gia đình Úc có thể 
khác với ở quê nhà của bạn. Một số điều về cuộc sống hàng 
ngày cần xem xét.

Giờ làm việc khác nhau nhưng thường là từ 8 
giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Giờ học ở trường thường từ 8:30 sáng đến 3:00 
chiều.

Vào các buổi chiều và buổi tối, nhiều trẻ em Úc 
tham gia các hoạt động như thể thao hoặc học 
nhạc, và làm bài tập về nhà. 

Nhiều gia đình thường ăn tối cùng nhau (có thể 
là ở bàn ăn, ở bàn bếp hoặc thậm chí trước TV).

Các hoạt động cuối tuần cũng có thể khác với những gì bạn 
đã quen ở nhà.

Trẻ em thường sẽ có các hoạt động ngoại khóa 
như lớp học ngôn ngữ, thể thao hoặc biểu diễn 
nghệ thuật. 

Các gia đình sẽ làm việc nhà, đi chợ và chuẩn bị 
cho tuần lễ sắp tới.

Một số gia đình có thể đi thăm họ hàng, bạn bè 
hoặc đi chơi thăm các địa điểm du lịch địa 
phương.

Thanh thiếu niên có thể dành thời gian đi mua 
sắm, đi xem phim hoặc đi chơi với bạn bè.

Chúng tôi khuyên bạn nên tham gia vào các hoạt động này 
như một cách tuyệt vời để làm quen với gia đình nhà trọ 
người bản xứ của bạn và phát triển kỹ năng tiếng Anh của 
bạn. 

Nhà trọ người bản xứ của bạn sẽ trông như thế nào
Bạn có thể sống trong một: 

nhà riêng biệt

nhà liền kề

chung cư.

Trong nhiều ngôi nhà ở Úc, nhà bếp thường là trung tâm của 
hoạt động. Nhà trọ người bản xứ của bạn cũng có thể có 
vườn hoặc ban công. 

Thú cưng trong gia đình nhà trọ người bản xứ
Một số gia đình nhà trọ người bản xứ sẽ có thú cưng như: 

thỏ thậm chí cả gà!

mèo chó

Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thú cưng nào tại nhà trọ 
người bản xứ của bạn, trước khi bạn đến Úc. Nếu bạn có bất 
kỳ quan ngại nào hoặc dị ứng với thú cưng, vui lòng cho ISC 
của bạn biết càng sớm càng tốt.

CHÚNG TÔI KHUYÊN BẠN 
NÊN THAM GIA VÀO CÁC 
HOẠT ĐỘNG NÀY NHƯ 
MỘT CÁCH TUYỆT VỜI 
ĐỂ LÀM QUEN VỚI GIA 
ĐÌNH NHÀ TRỌ NGƯỜI 
BẢN XỨ CỦA BẠN VÀ 
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 
TIẾNG ANH CỦA BẠN. 
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TRƯỚC KHI BẠN ĐẾN ÚC
Đặt chuyến bay đến Úc 
Cha mẹ hoặc nhân viên tư vấn giáo dục 
của bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành 
Phiếu Chi tiết Chuyến bay của Bộ và 
gửi kèm theo bản sao tiếng Anh của vé 
máy bay của bạn cho Bộ bốn tuần trước 
khi dự kiến đến Úc. Việc cung cấp Phiếu 
Chi tiết Chuyến bay sẽ giúp nhà trường 
chuẩn bị khi bạn đến. 

Đến Úc  
Bộ không chịu trách nhiệm về 
phúc lợi của bạn nhiều hơn 
bảy ngày trước khi việc học 
của bạn bắt đầu. Vui lòng 
không đến nhà trọ của bạn 
trước thời gian này. 

Thời gian đến 
Vui lòng đảm bảo thời gian đến dự kiến 
của bạn là từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. 

Đón và đưa về 
Khi bạn đến Melbourne, ISC của bạn 
hoặc một nhân viên từ trường chủ quản 
của bạn sẽ có mặt tại sân bay để đón 
bạn. Họ cũng có thể đi cùng với một 
thành viên trong gia đình nhà trọ người 
bản xứ của bạn.

Bạn sẽ nhận được Phiếu Hỗ trợ khi Đến 
trước khi rời khỏi đất nước của mình. 
Phiếu này sẽ bao gồm: 

• tên trường học chủ quản của bạn 
• tên của người sẽ đón bạn từ sân 

bay 
• số điện thoại di động của người đại 

diện trường chủ quản của bạn 
• mô tả ngoại hình của người đại diện 

trường chủ quản. Họ cũng sẽ mang 
theo giấy tờ nhận dạng của trường 
khi gặp bạn ở sân bay 

•  các hình ảnh của điểm hẹn ở sân 
bay 

• chi tiết liên hệ của ISC của bạn

• chi tiết liên hệ khẩn cấp. 

Đi với gia đình của bạn 
Đi du học là một vấn đề lớn! Gia đình 
của bạn có thể muốn đích thân đến xem 
nơi bạn sẽ sống, hoặc thậm chí đi nghỉ 
ở Úc. Điều này hoàn toàn tốt và chúng 
tôi khuyến khích cá nhân học sinh và 
gia đình của họ làm những gì tốt nhất 
để đảm bảo có được trải nghiệm tích 
cực khi đến nơi. 

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi đón bạn tại 
sân bay, trường chủ quản của bạn 
không chịu trách nhiệm vận chuyển 
thêm bất kỳ người nào (bao gồm cả các 
thành viên trong gia đình) đến nhà trọ 
của bạn. 

Nhà trọ của bạn không bắt buộc phải 
cung cấp chỗ ở cho bất kỳ ai khác, kể 
cả gia đình bạn, tuy nhiên họ sẽ rất vui 
khi được gặp bố mẹ bạn, chẳng hạn 
như để dùng bữa. ISC của bạn có thể 
cung cấp lời khuyên về chỗ ở gần nhà 
trọ của bạn nếu gia đình bạn đi cùng.

Nếu bạn có thành viên gia đình đi cùng 
trong hành trình đến Úc, vui lòng thông 
báo trước cho ISC và cung cấp chi tiết 
liên hệ của người thân qua Phiếu Chi 
tiết Chuyến bay. 

Vui lòng luôn giữ Phiếu Hỗ trợ 
khi Đến bên mình trong suốt 
hành trình của bạn.

Lời khuyên để đến nơi suôn sẻ
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy phấn khởi và vui vẻ khi bạn đến nhà trọ của mình. Đồng thời, việc cảm thấy mệt mỏi sau 
chuyến đi dài là điều bình thường và bạn có thể cảm thấy choáng ngợp hoặc thậm chí có chút nhớ nhà. 

Dưới đây là một số lời khuyên chúng tôi đề xuất trong những giờ đầu tiên sau khi bạn đến:

ĐẾN NHÀ TRỌ NGƯỜI BẢN XỨ CỦA BẠN 

Thật là một khoảnh khắc phấn khởi khi đến nhà trọ người bản xứ của bạn! Sau một chuyến đi dài, cuối cùng bạn sẽ 
nhìn thấy nhà trọ của mình và gặp gỡ các thành viên trong gia đình nhà trọ của bạn. 

Khi bạn lần đầu tiên đến nhà trọ người bản xứ của mình, bạn sẽ được giới thiệu với gia đình nhà trọ của bạn và được cho xem 
khắp ngôi nhà mới của bạn. ISC của bạn sẽ cần dành một chút thời gian với bạn và gia đình nhà trọ, để giúp bạn ổn định và 
hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ còn lại.

MẶC DÙ BẠN CÓ THỂ MỆT 
MỎI, NHƯNG HÃY CỐ GẮNG 
ĐỪNG CHỈ Ở TRONG PHÒNG 
NGỦ CỦA MÌNH. LÀM QUEN 
VỚI GIA ĐÌNH NHÀ TRỌ CỦA 
BẠN SẼ DỄ DÀNG HƠN NẾU 
BẠN CỐ GẮNG DÀNH THỜI 
GIAN BÊN NHAU.

• Liên lạc với gia đình bạn ở quê nhà. Chào và cho họ biết 
bạn đã đến nơi an toàn.

• Ăn gì đó (gia đình nhà trọ của bạn sẽ chuẩn bị một bữa ăn 
hoặc một số đồ ăn nhẹ cho bạn khi bạn đến nơi). 

• Đi tắm và thay quần áo sạch.

• Nghỉ ngơi - ngủ trưa hoặc nằm xuống.

• Bắt đầu làm quen với gia đình nhà trọ của bạn và kể cho 
họ nghe một chút về bản thân. 

• Gia đình nhà trọ có thể đề nghị đưa bạn đi tham quan khu 
vực địa phương, đây là điều nên làm vào ngày đầu tiên 
của bạn.

Mặc dù bạn có thể mệt mỏi, nhưng hãy cố gắng đừng chỉ ở 
trong phòng ngủ của mình. Làm quen với gia đình nhà trọ sẽ 
dễ dàng hơn nếu bạn cố gắng dành thời gian cho nhau.

LÀM QUEN VỚI GIA ĐÌNH NHÀ 
TRỌ CỦA BẠN

Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa 
Việc hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh có thể mất một khoảng 
thời gian. Cách duy nhất để học là phải thử! Để giúp bạn, 
chúng tôi có một số gợi ý: 

• Đừng phức tạp hóa mọi thứ: bạn có thể sử dụng ngôn ngữ 
đơn giản và những câu ngắn gọn. 

• Cứ thử đi: đừng ngại giao tiếp, ngay cả khi bạn không chắc 
về từ tốt nhất để dùng.

• Tải xuống ứng dụng dịch thuật: công nghệ là bạn của bạn! 
Tải xuống ứng dụng dịch thuật, chẳng hạn như Google 
Translate để giúp bạn khi mọi thứ trở nên khó khăn. 
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CUỘC SỐNG Ở NHÀ TRỌ NGƯỜI BẢN XỨ

Dưới đây là một số hướng dẫn chung về cuộc sống ở nhà bên Úc, để giúp bạn 
cảm thấy thoải mái và đảm bảo mọi người có trải nghiệm tích cực trong thời 
gian ở nhà trọ người bản xứ. 

Những hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các gia đình nhà trọ người bản xứ.

Nước uống 
Nước máy của Úc hoàn toàn an toàn để uống. Nước uống đóng chai hoặc lọc 
không cần thiết ở Úc. 

Thức ăn 
Ẩm thực Úc rất đa dạng. Rất có thể mỗi hộ gia đình sẽ có một thực đơn khác nhau 
và ăn các loại thực phẩm khác nhau trong tuần. 

Dưới đây là một số bữa ăn và thực phẩm mà một gia đình Úc điển hình có thể ăn: 

Bữa sáng: bánh mì nướng, ngũ cốc, yến mạch, sữa chua

Trà sáng: trái cây, thanh yến mạch, sữa chua, pho mát và bánh quy giòn

Bữa trưa: bánh mì kẹp và một miếng trái cây, hoặc thực phẩm như thịt 
và rau có thể được hâm nóng bằng lò vi sóng ở trường

Trà chiều: trái cây, thanh yến mạch, mì gói, thanh rau củ, pho mát và 
bánh quy giòn

Bữa tối: cơm hoặc mì ống với thịt và rau

Bữa đêm: đồ uống ấm (ví dụ: trà, sô cô la nóng), lát bánh ngọt, bánh 
quy

Có thể có sự khác biệt giữa thức ăn nơi bạn đã lớn lên và thức ăn sẵn có ở nhà trọ 
của bạn. 

Luôn cho gia đình nhà trọ của bạn biết nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào 
về chế độ ăn uống hoặc bị dị ứng. 

Ở nhiều gia đình Úc, các gia đình thường nấu bữa tối nhiều hơn để học sinh có thể 
lấy một ít thức ăn cho bữa trưa ngày hôm sau. Trường của bạn sẽ có lò vi sóng để 
bạn có thể hâm nóng bữa trưa của mình.

Đồ dùng nhà bếp và muỗng nĩa 
Dụng cụ ăn uống và muỗng nĩa thông thường của Úc có thể 
không giống như ở nước bạn. Đa số người Úc ăn bằng dao, 
nĩa và muỗng. Bạn luôn có thể mua dụng cụ ăn uống của 
riêng mình, hoặc thử dùng dụng cụ của chúng tôi! 

Thiết bị gia dụng 
Đừng ngại hỏi cách sử dụng các thiết bị gia dụng khi bạn cần. 
Mọi thứ từ máy giặt đến ấm đun nước có thể hoạt động hơi 
khác so với những gì bạn đã quen. Bạn nên kiểm tra kỹ với 
gia đình nhà trọ trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ thiết bị gia 
dụng nào. 

Đồ trải giường 
Tối thiểu gia đình nhà trọ sẽ cung cấp cho bạn: 

• gối và bao gối
• tấm ra bọc nệm và ra phủ dưới mền
• mền (còn gọi là doona) và bao mền. 
Victoria có thể lạnh vào mùa đông, vì vậy hãy yêu cầu gia đình 
bản xứ của bạn cho thêm mền nếu bạn không cảm thấy ấm. 

Nếu cảm thấy không thoải mái khi thảo luận vấn đề này với 
gia đình nhà trọ, bạn có thể liên hệ với ISC của mình. 

Vệ sinh gia đình 
Trong hầu hết các gia đình bản xứ, đều mong đợi rằng mọi 
người đều sẽ giúp đỡ làm các việc nhà. Điều này bao gồm 
việc giữ cho ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng. Bạn có thể được 
yêu cầu giúp dọn bàn ăn trước bữa ăn, rửa bát đĩa hoặc bỏ đồ 
vào máy rửa chén và giữ cho không gian cá nhân của bạn 
ngăn nắp. Các gia đình Úc hiếm khi có nhân viên giúp nấu ăn 
hoặc dọn dẹp tại nhà.

Cách sử dụng phòng tắm
Nước được coi là nguồn tài nguyên khan hiếm ở Úc, với nhiều 
hộ gia đình đã áp dụng thêm các biện pháp để không lãng phí 
nước. Hãy lưu ý điều này khi sử dụng các thiết bị phòng tắm. 
Hãy xem xét những điều sau đây là thông lệ tốt nhất. 

• Tránh tắm lâu hơn 15 phút. Tắm từ 5–10 phút là tốt nhất. 
• Không để nước chảy trong khi bạn đánh răng. 
• Luôn tắt vòi nước đúng cách.
• Chỉ xả giấy vệ sinh xuống bồn cầu. Mọi vật dụng khác sẽ 

làm tắc nghẽn bồn cầu.
• Không bao giờ ngồi xổm trên bồn cầu phương tây: nó có 

thể bị vỡ và bạn có thể bị thương.

Giặt ủi 
Bạn nên thảo luận về việc giặt giũ với gia đình nhà trọ của 
mình. Ở một số gia đình, cha mẹ làm hầu hết công việc giặt 
giũ nhưng ở một số gia đình khác, con cái (đặc biệt là thanh 
thiếu niên) sẽ giúp đỡ công việc này, như cho quần áo vào 
máy giặt, phơi quần áo trên dây và mang vào khi quần áo đã 
khô. Tại các hộ gia đình ở Úc, do thời tiết đẹp nên các gia 
đình thường treo đồ giặt trên dây bên ngoài để hong khô thay 
vì sử dụng máy sấy quần áo bằng điện. Gia đình nhà trọ của 
bạn sẽ chỉ cho bạn cách giặt ủi quần áo.

Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi làm một số việc, hoặc tất cả 
công việc giặt giũ của riêng mình, điều này hoàn toàn tốt thôi. 

Quy tắc trong nhà
Mỗi nhà trọ sẽ có một số mong muốn riêng, mà nhà trường sẽ 
cung cấp cho bạn một cách chi tiết hơn. Các quy tắc trong nhà 
của nhà trọ của bạn có thể bao gồm: 

• cách cư xử
• dọn dẹp/làm việc nhà
• sử dụng các tiện nghi chung (ví dụ: phòng tắm, nhà bếp, 

phòng giặt)
• giờ giới nghiêm
• việc chấp thuận khi muốn ở qua đêm nơi nào khác (ngoài 

nhà trọ) 
• đi chơi với bạn bè 
• khách.



AN TOÀN CÁ NHÂN VÀ 
THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Luôn thông báo cho gia đình nhà trọ và ISC biết thời khóa 
biểu của bạn và bạn ở đâu. 

Điều quan trọng là phải cho gia đình nhà trọ biết nếu bạn 
không về nhà đúng giờ và xin phép nếu bạn muốn đi chơi với 
bạn bè. 

Nếu có khi nào bạn đi lạc khi ra ngoài hoặc cảm thấy không 
an toàn, hãy liên hệ ngay với gia đình nhà trọ hoặc ISC. 

Khi bạn đến Victoria, ISC sẽ cấp cho bạn Thẻ An toàn Học 
sinh có số điện thoại để gọi trong trường hợp khẩn cấp. Hãy 
luôn giữ thẻ bên mình. Bạn cũng nên lưu ảnh của Thẻ An toàn 
Học sinh vào điện thoại của mình. 

Nếu bạn có bất kỳ quan ngại nào về trải nghiệm của mình ở 
nhà trọ hoặc trường học, hãy cho ISC, giáo viên hoặc hiệu 
trưởng trường học của bạn biết càng sớm càng tốt.

Trả tiền cho nhà trọ 
Quy trình trả tiền cho nhà trọ 

Tất cả các khoản tiền trả cho nhà trọ phải được thực hiện 
bằng phương thức điện tử. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, ISC 
của bạn có thể nói chuyện với gia đình nhà trọ và cha mẹ/
người giám hộ hợp pháp của bạn về các khoản tiền trả thay 
cho bạn. 

DU LỊCH, LƯU TRÚ QUA ĐÊM 
VÀ KHÁCH
Các chuyến thăm viếng của gia đình 
Cũng giống như trong trường hợp một thành viên trong gia 
đình cùng với bạn đến Úc, nếu gia đình bạn muốn đến thăm 
sau này, điều rất quan trọng là bạn phải thông báo cho gia 
đình nhà trọ và trường học của mình. Nhà trọ của bạn không 
bắt buộc phải cung cấp chỗ ở cho bất kỳ ai khác, kể cả gia 
đình bạn, tuy nhiên họ sẽ rất vui khi được gặp bố mẹ bạn, 
chẳng hạn như để dùng bữa. ISC của bạn có thể đưa ra lời 
khuyên về chỗ ở thích hợp gần nơi ở trọ của bạn nếu gia đình 
bạn muốn đến thăm.

Nghỉ qua đêm 
Nếu bạn muốn ở qua đêm bên ngoài nhà trọ của mình, chẳng 
hạn như với gia đình một người bạn, bạn phải có sự cho phép 
bằng văn bản của cả gia đình bản xứ và cha mẹ/người giám 
hộ hợp pháp của bạn. Nói chuyện với ISC của bạn càng sớm 
càng tốt vì điều này đôi khi mất một chút thời gian để thu xếp. 

Kế hoạch du lịch kỳ nghỉ
Có nhiều cơ hội trong suốt cả năm để khám phá nước Úc 
hoặc lên kế hoạch về thăm quê nhà. Nếu bạn dự định đi du 
lịch trong kỳ nghỉ học, bạn cần thông báo cho gia đình nhà trọ 
và ISC của bạn càng sớm càng tốt. 
Chính sách Đi lại của Học Sinh quy định rằng trường của bạn 
phải chấp thuận bất kỳ chuyến du lịch nào, bao gồm cả các 
chuyến tham quan có tổ chức, để đảm bảo an toàn và phúc 
lợi của bạn vào mọi lúc. Không được phép đi du lịch trong kỳ 
học. 

Và cuối cùng…
Chúng tôi hy vọng bộ tài liệu này đã giải đáp một số thắc mắc 
của bạn về trải nghiệm sống cùng gia đình nhà trọ ở Úc sẽ 
như thế nào. 

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn học với chúng tôi và rất mong 
được chào đón bạn đến với Melbourne và các thành phố học 
sinh sinh viên của chúng tôi trên khắp Victoria!

Hẹn sớm gặp lại bạn! 

CÓ NHIỀU CƠ HỘI TRONG 
SUỐT CẢ NĂM ĐỂ KHÁM PHÁ 
NƯỚC ÚC HOẶC LÊN KẾ 
HOẠCH VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG. 
NẾU BẠN DỰ ĐỊNH ĐI DU LỊCH 
TRONG KỲ NGHỈ HỌC, BẠN 
CẦN THÔNG BÁO CHO GIA 
ĐÌNH NHÀ TRỌ VÀ ISC CỦA 
BẠN CÀNG SỚM CÀNG TỐT.
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Các Dịch vụ

Khẩn cấp: Cảnh sát, Cứu thương, 
Cứu hỏa
Yêu cầu Cảnh sát, Xe cứu thương hoặc 
Cứu hỏa. Đây là cuộc gọi miễn phí và 
có thông dịch viên nếu bạn cần.
Quay số: 000
Quay số: 112 (từ điện thoại di động)
Quay số: 106 (từ điện thoại văn bản TDD)

Không khẩn cấp: Cảnh sát
Quay số:     131 444
Trang mạng: police.vic.gov.au

Australian Taxation Office  
(Văn phòng Thuế Vụ Úc)
Xin Tax File Number (Số Hồ sơ Thuế)
Quay số:       13 28 65
Trang mạng: ato.gov.au

Victoria Legal Aid  
(Trợ giúp Pháp lý Victoria) 
Dịch vụ thông tin pháp lý
Quay số: 1300 792 387
Trang mạng: legalaid.vic.gov.au

Đại sứ quán Nước ngoài tại Úc
Quay số: 02 6261 1111
Trang mạng:  dfat.gov.au/about-us/

foreign-embassies/pages/
foreign-embassies-and-
consulates-in-australia

Học tập ở Victoria

Bộ phận Giáo dục Quốc tế, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo
Đt:     +61 3 7022 1000
Trang mạng: study.vic.gov.au

Victorian Certificate of Education (VCE, 
Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học 
của Victoria) và đầu vào đại học
Để biết thêm thông tin về đánh giá học 
tập tại Victoria: 
Trang mạng:  vcaa.vic.edu.au/Pages/

vce/studies/index.aspx

Sức khỏe và Y tế
An toàn cho học sinh 
Để biết thông tin về sự an toàn của học 
sinh và những việc cần làm trong 
trường hợp khẩn cấp:
Trang mạng:  study.vic.gov.au/en/living-in-

victoria/health-and-safety/
pages/default.aspx

Bảo hiểm Y tế
Trang mạng:  studyinaustralia.gov.au/

global/live-in-australia/
insurance

Nurse on Call (Y tá Trực)
Quay số: 1300 60 60 24

Victoria Poisons Information Centre 
(Trung tâm Thông tin về Chất độc 
Victoria)
Quay số: 13 11 26

Lifeline Australia
Đường dây hỗ trợ khủng hoảng 24 giờ 
và các dịch vụ sức khỏe tinh thần:
Quay số: 13 11 14
Trang mạng: lifeline.org.au

Các trang mạng bổ ích

Tiền và ngân hàng
Trang mạng: moneysmart.gov.au

Australia Post (Bưu điện Úc)
Bao gồm tất cả các địa điểm bưu điện:
Trang mạng: auspost.com.au

Ngày giờ
Kiểm tra thời gian ở đất nước của bạn 
hoặc thời gian ở Victoria:
Trang mạng:  timeanddate.com/worldclock

Chi phí sinh hoạt
Để ước tính cập nhật về học phí và chi 
phí của học sinh:
Trang mạng:  www.study.vic.gov.au/en/

international-student-
program/school-fees/
pages/default.aspx

Di trú và Thị thực

Bộ Nội vụ
Quay số: 131 881
Trang mạng:  homeaffairs.gov.au

Đi lại

Bản đồ và chỉ đường
Trang mạng: google.com/maps

Các sân bay Melbourne
Các sân bay Melbourne và Avalon - đi 
lại bằng hàng không quốc tế và nội địa:
Trang mạng: melbourneairport.com.au
Trang mạng: avalonairport.com.au

Xe buýt Sân bay Melbourne
Skybus hoạt động giữa Sân bay 
Melbourne và trung tâm thành phố:
Trang mạng: skybus.com.au

Giao thông công cộng: PTV
Quay số: 1800 800 007
Trang mạng: ptv.vic.gov.au

Du lịch

Quanh Victoria
Trang mạng: visitvictoria.com

Ở Melbourne
Trang mạng: whatson.melbourne.vic.
gov.au
Trang mạng: visitmelbourne.com

Sống và làm việc ở Victoria
Để tìm hiểu thêm về cuộc sống và đi lại 
ở Victoria:
Trang mạng:  liveinmelbourne.vic.gov.au

Hướng dẫn cho học sinh quốc tế về 
Thành phố Melbourne
Các lời khuyên để tận dụng tối đa việc 
trở thành học sinh ở Melbourne:
Trang mạng: melbourne.vic.gov.au

Thông tin hữu ích 
Mặc dù bạn đã sẵn sàng cho cuộc sống ở Victoria, nhưng sẽ tốt hơn khi bạn biết có thể tìm 
thấy thông tin ở đâu. Hãy sử dụng các chi tiết liên hệ và tài liệu trực tuyến này để nhận trợ 
giúp nhanh chóng và dễ dàng.

Các ứng dụng hữu ích để tải xuống 
Một số ứng dụng này sẽ không có ở quốc gia của bạn, nhưng chúng có thể hữu ích sau khi bạn đến.

Ứng dụng Study Melbourne:  
Unlock Melbourne (Mở khóa Melbourne)

Bản đồ:  
Google Maps

Truyền thông xã hội:  
WeChat, Facebook, Instagram 

Giải trí:  
Spotify, YouTube

Ứng dụng nhắn tin:  
WhatsApp, Facebook Messenger 

Sức khỏe tinh thần:  
Headspace

Phương tiện giao thông công cộng:  
PTV, Tram Tracker

Dịch thuật:  
Google Translate

Chúng tôi hy vọng thông tin trong hướng 
dẫn này hữu ích trong việc chuẩn bị cho 
việc học tập của bạn tại Victoria. Đừng 
quên truy cập các trang mạng mà chúng tôi 
đã cung cấp cho bạn để tận dụng tối đa 
cuộc sống ở Victoria và Melbourne.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc 
cần trợ giúp, hãy liên hệ với Bộ phận 
Giáo dục Quốc tế theo số +61 3 7022 
1000 hoặc điều phối viên học sinh 
quốc tế của trường bạn.

Chúc bạn may mắn với sự chuẩn 
bị của mình và chúng tôi mong 
sớm được chào đón bạn đến  
với Victoria.

https://www.police.vic.gov.au
http://ato.gov.au
https://www.legalaid.vic.gov.au
http://dfat.gov.au/about-us/foreign-embassies/pages/foreign-embassies-and-consulates-in-australia
http://dfat.gov.au/about-us/foreign-embassies/pages/foreign-embassies-and-consulates-in-australia
http://dfat.gov.au/about-us/foreign-embassies/pages/foreign-embassies-and-consulates-in-australia
http://dfat.gov.au/about-us/foreign-embassies/pages/foreign-embassies-and-consulates-in-australia
http://www.study.vic.gov.au
https://www.vcaa.vic.edu.au/pages/vce/studies/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/pages/vce/studies/index.aspx
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/pages/default.aspx
https://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/insurance
https://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/insurance
https://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/insurance
http://lifeline.org.au
http://moneysmart.gov.au
http://auspost.com.au
http://timeanddate.com/worldclock/
http://www.study.vic.gov.au/en/international-student-program/school-fees/pages/default.aspx
https://www.homeaffairs.gov.au
https://maps.google.com
http://melbourneairport.com.au
http://avalonairport.com.au
http://skybus.com.au
http://ptv.vic.gov.au
http://visitvictoria.com
https://whatson.melbourne.vic.gov.au
https://whatson.melbourne.vic.gov.au
http://Thatsmelbourne.com.au
http://visitmelbourne.com
https://liveinmelbourne.vic.gov.au
https://www.melbourne.vic.gov.au/community/health-support-services/for-young-people/international-students/Pages/international-students.aspx
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Tên và Mã số của Cơ sở Cung cấp CRICOS: 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo, 00861K

Các Trường Công lập ở Victoria 

Chương trình Học sinh Quốc tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo

GPO Box 4367, Melbourne Victoria 3001, Australia

Đt: +61 3 7022 1000

Email: international@education.vic.gov.au

Trang mạng: study.vic.gov.au

mailto:international%40education.vic.gov.au?subject=
http://www.study.vic.gov.au

