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Eynesbury College cung cấp các chương trình tiếng Anh, chương trình Trung học lớp 10, 11 & 12, dự bị ĐH, 
và các chương trình Cao đẳng chuyển tiếp vào năm hai của Đại học Adelaide hoặc Đại học Nam Úc chuyên 

ngành Thương mại, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật / Kỹ sư. 
 

Các chương trình học bổng của Eynesbury 

 

Programs Streams Intakes 2020 FEES Điều kiện nhận học bổng 

 
(AUD) 

10 WEEKS 
ENGLISH 

 
20% 

 
30% 

English (Cao đẳng)  March-20   
 
 

ALL 

  

The University of 
Adelaide 

 $4,000 

June-20 10 Weeks 

UniSA Oct-20  

Diplomas (Cao đẳng) Business March-20 $31,000   

 
6.0 GPA 

 

The University of 
Adelaide 

 

IT 
 

June-20 
 

$32,200 

 Engineering Oct-20 $35,700 

Foundation Studies 
Program (Dự bị ĐH) 

 
 
 

All Streams 

 
Jan-20 

 
 
 

$28,000 

   
 
 

8.0 GPA 
The University of 

Adelaide 
 

April-20 

UniSA Oct-20 

 

The University of Adelaide   

Diploma and Foundation (FSP) Top 100 students per intake from Eynesbury 25% for duration 

Packaged programs Min 85% GPA (425/500 approx. via Foundation)  

 Accept within one week of receiving UoA offer 5 - 10% for duration 

 

The University of South 
Australia 

  

Foundation Studies Program 
(FSP) 

VCIES scholarship - Achieve over 415/500 to apply! 50% for duration 

Merit Scholarship - Achieve over 370/500 to apply! 25% for 1st Year 

 

All scholarships are subject to change, none are guaranteed until all conditions for entry are met. 
Once all conditions to entry are met (Academic, English, GTE) the offer letter will reflect the offered scholarships, at 
which point they are guaranteed. 
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- Nhiều chương trình học linh hoạt cùng với nhiều ngày khai giảng; 

sinh viên có thể chuyển đổi các chương trình ví dụ từ Trung Học đến chương trình Dự bị đại 
học… 

- Cơ hội lựa chọn một trong hai trường đại học có thứ hạng cao (ĐH Adelaide, là thành viên 

của nhóm 8 trường ĐH hàng đầu danh giá của Úc, đồng thời nằm trong top 1% các truờng ĐH 

trên thế giới. Đại học Nam Úc (UniSA) là một trong những trường ĐH trẻ tốt nhất của Úc và là 

trường có tỉ lệ kiếm được việc làm sau tốt nghiệp cao nhất trong bang Nam Úc) 

- Eynesbury hỗ trợ nhà ở cho học sinh, với nhiều dạng như Homestay và Homeway (student 

residency) cho học sinh ngay trước khi học sinh đến Úc, bao gồm dịch vụ đưa đón ở sân bay 

- Sinh viên Eynesbury sẽ có sự chuẩn bị tốt vào chương trình Cử nhân, và các trường đại học 

đánh giá tích cực về sinh viên Eynesbury 

- Là trường duy nhất trực thuộc Navitas có chương trình Trung học phổ thông; kết quả học tập rất 
cao với hơn 

31% sinh viên đạt điểm ATAR trên 90 năm 2018 

- 70% học sinh Trung Học PT (high School) của chúng tôi là học sinh bản xứ người Úc (local 
students) 

- Kết quả thăm dò từ sinh viên rất tích cực; chất lượng chương trình, chất lượng giáo viên và hỗ 
trợ sinh viên, 

được xếp 96% về mức độ hài lòng đối với chương trình Dự bị Đại học 

- Quy mô lớp học nhỏ, và nhờ vậy sinh viên có sự hỗ trợ từ giáo viên nhiều hơn 

- Giáo viên là các chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy cho cả sinh viên quốc tế và bản xứ 

- Sinh viên tốt nghiệp với một bằng cấp được công nhận. Chương trình Cao Đẳng là văn bằng 

được công nhận của AQF (Australian Qualification Framework), vì thế có thể giúp sinh viên tìm 

được công việc làm thêm trong lúc các bạn học lên 

- Chúng tôi có kỳ nhập học Tháng 3, 6 hoặc 10 cho chương trình Cao Đẳng Kỹ thuật/Kỹ sư 

- Có thể kết hợp chương trình Anh ngữ, Cao Đẳng (hoặc Dự bị ĐH) 

- Hỗ trợ tuyển sinh nhanh chóng với thời gian phản hồi trong vòng 24 tiếng 

- Dịch vụ giám hộ bảo đảm cho sinh viên dưới 18 tuổi với sự quan tâm và hỗ trợ liên tục 

- Adelaide là nơi học tập được nhận xét là lý tưởng cho các bạn SV trẻ tuổi mong muốn 1 tương lai 
rõ ràng. 
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HỌC BỔNG EYNESBURY 
Được thành lập từ năm 1989, Eynesbury đạt đuợc nhiều thành tựu đáng kể trong giáo dục, có nhiều kinh 

nghiệm trong việc phát triển và giảng dạy đa dạng các chương trình. 

 
 

Programs 
 

Intakes 
2020 FEES 

(AUD) 
Scholarship Eligibility (Điều kiện nhận học bổng) 

30% 50% 

High School 
(THPT) 

 

January - 2020 
 

$24,600 
 

 
8.0 GPA 

 

Year 11 

High School 
(THPT) 

 
July - 2020 

 
$12,300 

 

 
7.0 GPA 

 

 
8.5 GPA Year 10 January - 2020 $24,600 

 

Chương trình THPT: Trường Eynesbury là một trong những giuờng cao đẳng tư thục lâu đời nhất của thành phố 
Adelaide, giảng dạy từ lớp 10 đến lớp 12 ở bang Nam Úc, tự hào có thành tích và phương pháp giáo dục hiện 
đại mang đến lợi thế cho sinh viên. 

 
Trường Eynesbury College khuyến khích học sinh suy nghĩ khác biệt và sử dụng những phương pháp học độc lập 
mà chúng sẽ hữu cho việc học sau này cũng như ngay trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ như là: khả năng tự quản 
lý bản thân, tự đánh giá khả năng bản thân, và khả năng tự khích lệ bản thân. 
 
Trường cung cấp linh hoạt các lựa chọn học tập cũng như thời khoá biểu như trong truờng ĐH, nhằm giúp học 
sinh cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp ở trường. 

 
Trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục, và cũng như không đặt nặng về việc tham gia hoạt động hay 
hoạt động thể thao, học sinh có quyền tự chọn theo nhu cầu bản thân. Học sinh không cần tập trung hát quốc 
ca và giờ học của học sinh mỗi ngày linh hoạt (có ngày lớp học kéo dài đến 5h10' chiều, và có ngày lớp kết thúc 
sớm hơn). Môi trường giảng dạy giống với không khí học ở ĐH khi mà học sinh có thể gọi tên giáo viên, điều này 
giúp học sinh có đuợc sự tự do là chính họ và học tập theo cách của họ. 

 
Giáo viên ở trường có kỹ năng giảng dạy cao và là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, cung cấp sự hỗ trợ 
một kèm một cho tất cả học sinh ngay cả khi ngoài giờ học chính thức. Mỗi học sinh đuợc một mentor (người 
hướng dẫn thêm) hỗ trợ mỗi tuần, và giáo viên và học sinh sẽ làm việc cùng nhau trong một chương trình giảng 
dạy chuyên sâu hiệu quả, nơi mà mỗi học sinh đều có cơ hội đạt đuợc tiềm năng tốt nhất của họ. 

 
Học sinh học ở truờng có nhiều background và quốc tịch khác nhau, điều này tạo nên một trải nghiệm học tập 
như ở môi truờng ĐH. Trường cũng cung cấp dịch vụ nhà ở như homestay, và homeaway tuỳ theo nhu cầu của 
học sinh. 

 
Kích thước lớp học trung bình là 18 người 1 lớp và cũng sẽ có những lớp có sĩ số học sinh ít hơn, tạo điều kiện cho 
học sinh được kèm cặp một kèm một bởi giảng viên, so với các trường học khác. 

 
Việc tập trung học quan trọng với học sinh. Khi là học sinh của trường Eynesbury, học sinh có cơ hội tìm hiểu 
về bản thân mình, phát triển và tăng cuờng khả năng học tập mà mình mong muốn, với sự hỗ trợ của các giáo 
viên có tâm quan tâm nhiều đến việc học và sự phát triển của học sinh. 
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KẾT QUẢ HỌC TẬP CUẢ HỌC SINH TRƯỜNG EYNESBURY 
 

Chia sẻ của cựu học sinh trường, Trần Hoàng Quân, có nickname là QuanKhu hay là "K" đến từ Việt Nam. 
"Giáo viên trường Eynesbury rất tận tình trong việc hổ trợ giúp đỡ học sinh. 

 
Học sinh quốc tế có thể ngại khi hỏi câu hỏi hoặc lời khuyên, và giáo viên ở Eynesbury trả lời rằng: "Hãy hỏi Thầy, Thầy 

rất sẵn lòng giúp đỡ các con". 
 

"Trường Eynesbury giúp học sinh tìm kiếm nhà ở thuận tiện. Em đã ở hình thức nhà ở homestay trong quá trình sống 
ở thành phố Adelaide" 

 
" Rất dễ dàng để đi lại xung quanh thành phố Adelaide, vì ở đây có xe điện, xe bus và xe lửa" 

 
" Người ta nghĩ rằng đi du học là đắt đỏ, nhưng em có học bổng 30% tại trường Eynesbury, và sau đó là học bổng 25% 
cho năm 2 học ở trường ĐH". 

 

"Bạn có thể bắt xe bus tới những ngọn đồi của Adelaide vào cuối tuần và đi hái dâu hoặc trái cherry khi rảnh rỗi" 

"Em đang tính kiếm việc làm thêm khi mà kỳ nghỉ của em sắp đến" 

" Truờng Eynesbury và các đại học ở đây đều có nhiều sự kiện, một trong những sự kiện em thích là "Spiced", một sự 
kiện mà mọi thức ăn từ nhiều quốc gia khác nhau đều miễn phí. Em thích nó" 
- QuanKhu 
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