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RTO Code 0101 | CRICOS No. 00001K

Xin vui lòng cung cấp Bản Khai Mục Đích đầy đủ.
Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin/bản khai này cho Bộ Nội Vụ để hỗ trợ đơn xin thị
thực sinh viên của quý vị.
Như có nêu trên trang mạng của Bộ Nội Vụ, bản khai phải được người đứng đơn viết, ngay cả
trường hợp có dùng người cung cấp dịch vụ.
Bản Khai Mục Đích của quý vị phải có các thông tin sau.

Thông tin cá nhân
1. Tên và ngày sinh của quý vị
2. Quý vị có lập gia đình không? Nếu có:

• quý vị lập gia đình bao lâu rồi?
• quý vị và người phối ngẫu có sống với nhau không?
• quý vị có con không?
• người phối ngẫu/các con quý vị có đi theo quý vị học tập ở Úc không?
3. Quý vị có thân nhân ở Úc không? Nếu có:

• ở đâu?
• h
 ọ liên hệ với quý vị như thế nào? |
ví dụ : chị em gái/anh em trai/cô, dì/cậu, chú, bác/mẹ/cha

Động cơ học tập của quý vị trong khóa học được chọn
1. Quý vị xin theo khóa học nào của CIT?
2. Quý vị xin CIT học khóa này với động cơ và quan tâm gì?
3. Quý vị chuẩn bị như thế nào cho lãnh vực học tập này với CIT?
4. Khóa học với CIT mà quý vị chọn liên quan đến quá trình học và làm của quý vị như thế nào

(kinh nghiệm làm việc, học vấn trước đây hay mục tiêu nghề nghiệp tương lai)?

5. Quý vị dự định làm gì khi hoàn tất học tập với CIT?
6. Khóa học hoàn tất có giá trị gì đối với nghề nghiệp tương lai của quý vị?
7. Nếu quý vị hoàn tất chứng chỉ hay bằng cấp cao nhất cách đây hơn một năm, từ lúc đó quý

vị làm gì?
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Bằng chứng về việc tự mình tìm hiểu
1. Hãy cung cấp bằng chứng của việc quý vị tự mình hoàn tất tìm hiểu để biết thêm về nội

dung và các môn trong khóa học CIT của quý vị.

2. Quý vị đã tìm hiểu gì về các phương án chọn lựa học tập:

• ở nước của mình
• tại các trường khác ở Canberra
• ở Úc
• ở các nước khác.

Tại sao CIT và Úc là chọn lựa thích hợp của quý vị
1. T
 ại sao quý vị chọn nộp đơn xin theo học tại CIT thay vì học tại một trường khác mà quý vị

đã tìm hiểu:

• ở Canberra
• ở Úc
• ở các nước khác
• ở nước của mình.
2. So với các nơi khác, phí tổn học hành tại CIT thì như thế nào:

• ở Canberra
• ở Úc
• ở các nước khác
• ở nước của mình
3. Quý vị dự tính trả tiền học, chỗ ở và sinh hoạt phí tại Australia như thế nào?
4. Quý vị biết gì về Canberra như một điểm đến hoc tập?
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