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HỌC BỔNG UP TO $22,500 AUD ĐẾN TỪ 10 TRƯỜNG TẠI AUSTRALIA 

1. EYNESBURY COLLEGE 

- 30% - 50% học bổng cho học sinh lớp 10 

- 30% học bổng cho học sinh lớp 11 và khóa Dự bị Đại học (Foundation program) 

- 20% học bổng cho khóa học bằng Tú tài Quốc tế (Diploma program), học tại University of Adelaide. 

2. WESTERN SYDNEY CITY CAMPUS 

- Học bổng Undergraduate International (Chương trình Cử nhân): lên đến $22,500 AUD cho 3 năm học. 

- Học bổng Postgraduate International (Chương trình sau Đại học): lên đến $15,000 AUD cho 2 năm học 

3. SIBT COLLEGE 

- Học bổng Western International Merit: $5000 AUD cho khóa học bằng Tú tài Quốc tế (Diploma program) 

- Học bổng Provisional Entry Bursary: $4600 AUD cho khóa học bằng Tú tài Quốc tế (Diploma program) 

4. CURTIN COLLEGE: Tặng 10 tuần học Tiếng Anh miễn phí và 12.5% học bổng trọn gói cho riêng học sinh 

Việt Nam với các điều kiện sau: 

- Học bổng này chỉ dành cho học sinh quốc tế mới, đến học lần đầu tại Curtin College. 

- 12.5% học bổng dành cho 200 tín chỉ (8 kì học) tại Curtin College và 12.5% học bổng dành cho sinh viên 

năm 2 học tại Curtin University – học sinh phải đạt được CWA ở mức 65% khi hoàn thành khóa học bằng Tú 

tài Quốc tế - Curtin College Diploma (CWA - a Course Weighted Average: là một loại kết quả đánh giá dựa 

trên điểm trung bình học sinh đạt được ở tất cả các môn học). 

- Học bổng này chỉ dành cho học sinh đăng ký học trọn gói với Curtin University và đủ điều kiện nhập học vào 

năm thứ 2 của khóa Bachelor Degree (bằng Cử nhân) mà không muộn hơn kì học thứ hai của năm học 2021. 

- Với những học sinh chưa đủ điều kiện đầu vào của khóa Tiếng Anh và phải theo học khóa Tiếng Anh trước 

khi vào học khóa chính, trường sẽ tặng khóa học Tiếng Anh. Khi học sinh bước vào học khóa chính thì sẽ nhận 

được học bổng 12.5%. 

5. EDITH COWAN COLLEGE: Tặng khóa học tiếng Anh 10 tuần và học bổng 10% khóa học Diploma (bằng Tú 

tài Quốc tế) 

6. NEWCASTLE INTERNATIONAL COLLEGE: Học bổng $500 AUD cho mọi học sinh lựa chọn học khóa 

Diploma (bằng Tú tài Quốc tế) trước ngày 2/12/2019. 

7. LATROBE SYDNEY EXCELLENCE: Học bổng 15% - 25% cho khóa Undergraduate và Postgraduate (chương 

trình Cử nhân và Sau Đại học) 

8. JAMESCOOK COLLEGE: Học bổng $2500 AUD cho khóa pathway (chương trình chuyển tiếp Đại học) 

9. SAIBT: Tặng khóa học tiếng Anh 10 tuần. 

10. DEAKIN COLLEGE: Học bổng 20% học phí cho khóa pathway (chương trình chuyển tiếp Đại học) tháng 

10/2019. 
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