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It’s my pleasure to be able to provide an 
introduction in this 2023 prospectus and welcome 
you to Te Pūkenga, nei te reo rāhiri e rere atu ana 
– nau piki mai, nau kake mai ki Te Pūkenga. 

In 2020, the government reviewed the vocational 
education system in Aotearoa New Zealand and 
made some significant changes for how it would 
work in the future.

One of those changes was the creation of 
Te Pūkenga, New Zealand Institute of Skills and 
Technology. The change meant that all of the 
country’s Kura Tini, Institutes of Technology 
and Polytechnics such as Ara as well as some 
of the country’s Industry Training Organisations 
which focus on work-based learning such 
as apprenticeships, will now sit within one 
organisation – Te Pūkenga.

By bringing these organisations together, it means 
we can create a national network of on-the-job, 
on campus and online learning opportunities that 
give learners more choice and flexibility in what, 
where and how they learn throughout Aotearoa 
New Zealand.

For those of you thinking of enroling with Ara for 
study in 2023, this means you are going to be 
enroling with a national organisation and you will 
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receive a qualification from Aotearoa New Zealand’s 
largest education provider, Te Pūkenga.

You’ll still be able to study in Canterbury but 
you’ll have the additional benefits that come from 
being part of a national network – such as more 
support, more study options and increased ability 
to switch between different types of learning if your 
circumstances change.

A national network means we can plan better for 
the future needs of Aotearoa. We want to make 
sure that when you enrol in a programme, you 
are gaining skills that are needed by Aotearoa and 
around the world – giving you more job security and 
ultimately increasing your opportunities for success.

Our transformation is a journey that will take time 
but one thing is clear, everything we do is centred 
around our learners and their whānau. We have 
a relentless focus of equity and we’re setting the 
foundations to deliver to Te Tiriti o Waitangi and its 
principles, and most importantly to the aspirations 
of Māori learners, their whānau, and iwi/hapū.

Throughout this prospectus you may notice that 
a number of programmes are changing.

We are unifying programmes to make sure they are 
consistent across the country. This means if your 
circumstances change, you’ll be able to continue 
with your study rather than having to start again. 
It’s just one of the ways we are working to make 
learning fit around life, rather than making life fit 
around learning.

Whether you’re looking to continue with your study 
or try something fresh, we look forward to you 
joining Te Pūkenga whānau and being part of this 
transformational journey with us. 

Mā te kimi ka kite. Mā te kite ka mōhio. Mā te mōhio 
ka mārama – Seek and discover. Discover and know. 
Know the world of light is yours to behold.

If you have any questions or want to find out more 
about Te Pūkenga, visit our website tepukenga.ac.nz 
or email us at info@tepukenga.ac.nz – we’d love to 
hear from you.

Kia ora huihui mai 
tātou.

tepūkenga.ac.nz
Learn with purpose

Te Pūkenga is building a national network of integrated learning in Aotearoa 
New Zealand that better meets the needs of learners, their whānau, employers 
and the community.

By bringing together on-the-job, on campus and online learning, Te Pūkenga is 
creating a network that gives learners more choices and flexibility in what, where 
and how they learn.

Nau mai haere mai ki  
Te Pūkenga
Welcome to Te Pūkenga

Please note our programmes of study are currently under review as part of the reform of vocational education training. The objective is to provide 
one programme for Te Pūkenga that is portable, consistent, and more closely aligned with the needs of industry. As the review is ongoing, this 
prospectus is correct at the time of publishing but the courses outlined may change over time.
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Kia ora, chào mừng bạn đến 
với Học viện Ara
Với tư cách là Quyền Giám đốc Điều hành, 
tôi rất hân hạnh được giới thiệu với bạn 
các chương trình học thú vị mà Học viện 
Ara đã tạo ra để thử thách trí tuệ và thúc 
đẩy tinh thần học tập say mê. Quyết tâm 
và cam kết làm tốt nhất công việc của 
chúng tôi đã giúp cho Học viện Ara có 
vị thế hàng đầu trong việc đào tạo nghề 
nghiệp, ứng dụng trên toàn cầu.

Quá trình trau dồi nên những nhà tư tưởng 
vĩ đại đòi hỏi sự quan tâm của từng cá 
nhân và chúng tôi tự hào cung cấp các lớp 
học đảm bảo mang đến trải nghiệm học 
tập cá nhân. 

Ngành nghề của chúng tôi là định hình 
cuộc đời, tạo ra các nhà lãnh đạo và nuôi 
dưỡng những người tiên phong trong xã 
hội; chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến 
thức và kinh nghiệm với bạn.

DARREN MITCHELL
Quyền Giám đốc Điều hành
Ara Institute of Canterbury

Xin lưu ý: từ năm 2023, Ara Institute of Canterbury Ltd sẽ sáp nhập vào Te Pūkenga – 
Học viện Đào tạo Kỹ năng và Công nghệ New Zealand. Các chương trình trong tập tài 
liệu này hiện đang được xem xét như một phần trong hoạt động cải cách chương trình 
đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu là để nhằm cung cấp các chương trình thống 
nhất cho Te Pūkenga một cách linh hoạt, nhất quán và phù hợp chặt chẽ với nhu cầu của 
ngành. Do đang trong quá trình đánh giá, mặc dù thông tin này hoàn toàn chính xác tại 
thời điểm công bố nhưng các khóa học được đề cập có thể thay đổi theo thời gian.

Trung tâm khảo thí tiếng Anh được ủy quyền
Học viện Ara được cấp phép làm trung tâm khảo thí các bài thi tiếng Anh IELTS, 
PTE và OET. Các điều phối viên phụ trách việc thi cử của chúng tôi có thể giúp bạn 
đăng ký thi. 

Học viện Ara là một 
thành viên của:
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Giới thiệu về 
Học viện Ara
Ara Institute of Canterbury là nhà cung 
cấp dịch vụ giáo dục đại học lớn nhất 
tại Đảo Nam thuộc New Zealand. Các 
sinh viên quốc tế sẽ theo học tại cơ sở 
Christchurch và Timaru của chúng tôi.

Là sinh viên của Ara, bạn sẽ tận hưởng 
cảm giác thân thuộc mạnh mẽ trong một 
môi trường đa văn hóa và hòa nhập. Bạn 
sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa 
đám đông. Các trợ giảng và nhân viên 
khác sẽ làm quen với bạn, và bởi vì sĩ số 
lớp học của chúng tôi rất ít, nên bạn cũng 
có thể dễ dàng làm quen với các bạn cùng 
lớp của mình.

Trong suốt quá trình học tập, chúng tôi sẽ 
trang bị cho bạn những kỹ năng mà các 
nhà tuyển dụng mong muốn, đồng thời 
bố trí cho bạn cơ hội thực tập để giúp bạn 
chuẩn bị hành trang đón nhận công việc 
thực tế. Với một loạt các dịch vụ dành cho 
sinh viên, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thành 
công trong việc học và giúp bạn tận dụng 
tối đa thời gian của mình ở New Zealand.

Tại sao học với chúng tôi?
Là trường được NZQA xếp loại 1, thuộc 
sở hữu của chính phủ, Học viện Ara có 
cơ sở vật chất tuyệt vời tại các học sở 
ở Christchurch, Timaru, Ashburton và 
Oamaru. Có 19.000 sinh viên theo học với 
chúng tôi mỗi năm, bao gồm 1.800 sinh 
viên quốc tế. Chúng tôi cung cấp: 

• Các bằng cấp bậc đại học và sau đại 
học được quốc tế công nhận trong 
nhiều chuyên ngành khác nhau.

• Trợ giảng có nhiều năm kinh nghiệm 
thực tế và các mối liên hệ trong nghề

• Quy mô lớp học nhỏ (bạn sẽ được làm 
quen với trợ giảng và họ cũng sẽ làm 
quen với bạn)

• Những kỹ năng mà các nhà tuyển dụng 
mong muốn (bạn sẽ sẵn sàng làm việc 
ngay khi tốt nghiệp) 

• Các cơ hội thực tập giúp bạn chuẩn bị 
hành trang đón nhận công việc thực tế.

Hơn 150 văn 
bằng

CAO HỌC/THẠC SĨ
(1-2 năm)

VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC
(1- năm)

BẰNG CỬ NHÂN
(3 năm)

VĂN BẰNG
(2 năm)

CHỨNG CHỈ
(1 năm)

HỌC DỰ BỊ
(6 tháng/1 năm)

HỌC TIẾNG ANH
(4 - 50 tuần)
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Học dự bị 
Chuẩn bị cho đại học và đi làm

Thương mại & Kinh doanh    
Kế toán
Kinh doanh ứng dụng
Quản lý ứng dụng
Quản trị kinh doanh
Hệ thống thông tin kinh doanh
Quản lý sự kiện
Quản lý Tuyến đầu

Quản lý Nhân sự
Tiếp thị và bán hàng
Quản lý vận hành và sản xuất
Quản lý dự án
Quản trị chiến lược
Dây chuyền cung ứng kho vận
Chuyển đổi và thay đổi

Công nghệ số    
Mạng máy tính
ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông)
Kiến Thức Cơ bản về Công nghệ Thông tin Hỗ 
trợ Kỹ thuật Công nghệ Thông tin
Thiết lập mạng
Quản trị hệ thống
Thiết kế và phát triển web

Khách sạn nhà hàng    
Dịch vụ quán bar cafe
Đồ ăn và thức uống
Khách sạn nhà hàng
Quản lý khách sạn nhà hàng

Học tiếng Anh 
Tiếng Anh chuyên sâu
Làm việc tình nguyện
Chứng chỉ tiếng Anh NZ (NZCEL)

Nấu ăn 
Nướng bánh và làm bánh
Nấu ăn chuyên nghiệp

Làm tóc và chăm sóc sắc đẹp 
Kỹ năng làm đẹp 
Liệu pháp làm đẹp
Liệu pháp làm đẹp và tẩy lông
Làm tóc

Các lựa chọn học tập
Học viện Ara có một loạt các chương trình học lấy chứng chỉ, văn bằng, bằng cử nhân và văn bằng sau đại 
học cho sinh viên quốc tế.

Chứng chỉ/Văn bằng Bằng cử nhân Chứng chỉ sau đại học/Văn bằng sau đại học Cao học/Thạc sĩ
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Khoa học phòng thí nghiệm và  
động vật   
Công nghệ động vật
Quản lý động vật
Công nghệ phòng thí nghiệm
Chăm sóc thú y

Ngôn ngữ và giáo dục    
Dạy tiếng Anh (CELTA)
Tiếng Māori

Thể thao và thể hình    
Huấn luyện thể hình 
Dinh dưỡng con người
Hoạt động thể chất và nâng cao sức khỏe
Thể thao và khoa học thể dục thể thao

Truyền thông    
Truyền thông (Radio, TV và Báo chí)

Giáo dục ngoài trời     
Giáo dục ngoài trời và khám phá
Giáo dục bền vững và ngoài trời
Thực hành bền vững

Nghiên cứu kiến trúc     
Công nghệ kiến trúc
Quản lý xây dựng
Kinh tế xây dựng

Du lịch & Lữ hành    
Du lịch và lữ hành
Du lịch quốc tế

Kỹ thuật    
Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD)
Kỹ thuật xây dựng dân dụng
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật cơ khí

Nghệ thuật biểu diễn    
Nghệ thuật âm nhạc
Nghệ thuật biểu diễn

Nghệ thuật và thiết kế    
Nghệ thuật trực quan ứng dụng 
Sáng tạo
Thiết kế và truyền thông kỹ thuật số
Thời trang

Thiết kế chuyển động
Nhiếp ảnh
Thiết kế truyền thông trực quan

Chăm sóc Sức khỏe &  
Dịch vụ Xã hội     
Thể dục thể thao
Hình ảnh y khoa
Hộ sinh

Cơ xương khớp 
Điều dưỡng
Công tác xã hội



City Campus
130 Madras Street

ara.ac.nzPh 03 940 8000  |  0800 24 24 76

Admissions & Enrolments, 
Information Desk

Accessible Carpark/Building

Student Carpark

Staff Carpark

Health Centre

AE D  (Defibrillators)

Bus Stop*

Café

Evacuation Points

 Covered Secure  
Cycle Compound

 Motorcycle park

Accessible Entrance

*Please check with Metroinfo  
for the latest bus information.

KEY Services & Facilities
Academic Records N
Admissions and Enrolments X
Career Centre X
Centre of Assessment for  
Prior Learning (CAPL)

A

Childcare Facilities CH
Citizens Advice Bureau HS
Disability Services L
English Exam Centre A
Gym W
Health Centre W
Information Desk X
International Student Advisors G
ICT Helpdesk T
Language Self Access Centre (LSAC) L
Learning Services L
Learning Spaces M
Library L
Osteopathic Clinic O
Printery T
Scholarships Office X
Security (ID cards, lost and found) X
Student Accommodation  
(Ōtautahi House)

OH,
OEDT

The Zone W
Visions on Campus Restaurant U

Departments
Applied Sciences and Social Practice S
Ara Connect (Computing For Free) X
Art and Design D
Beauty Therapy PX, JZ
Business N
Cookery and Bakery U
Creative Industries D
ICT N
Early Childhood Education N
Engineering and Architectural Studies K
English Language A
Enterprise & Digital Innovation N
Fashion C
Hospitality and Tourism U
Hairdressing and Barbering PX
Music Arts JZ
NASDA (National Academy of Singing 
and Dramatic Arts)

E

Next Step Centre for Women W
New Zealand Broadcasting School TV, P
Outdoor Education HS
Photography D
Supported Learning (Workskills) W
Te Puna Wānaka  
(Māori and Pacific Studies, Japanese)

M

Teacher Education A

Administration & Support 
Divisions
Academic Division A
Custodians FM
Executive G
Facilities Management FM
Finance G
Health & Safety Manager G
People & Culture G
International G
Inwards Goods FM
Marketing G
Research A
Student Voice C
Student Advisor, Wellbeing C
Student Events C

Venues
DL Block Lecture Theatre DL
Imagitech Theatre A
Plains FM P
Rakaia Centre X
Student Lounge C
Visions on Campus  
Restaurant 

U

Whareora W
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Tại sao chọn học tại Christchurch?

Bản đồ học sở tại Thành phố

• Trường nằm ở vị trí thuận tiện tại ngay trong trung tâm 
thành phố

• Trường có cơ sở vật chất hiện đại bao gồm một khu chăm sóc 
sức khỏe mới, một tòa nhà nghiên cứu kỹ thuật và kiến trúc 
mới và một trung tâm giải trí và phòng tập gym mới

• Bạn có thể theo học với lộ trình liền mạch từ môn tiếng Anh 
cho đến chương trình học cấp bằng Thạc sĩ

• Bạn sẽ được học trong một môi trường sôi động cùng những 
sinh viên đến từ hơn 50 quốc gia khác nhau

• Có rất nhiều hoạt động và sự kiện được tổ chức cho sinh viên 
của Học viện Ara tại cơ sở Christchurch.

Wifi MIỄN PHÍ trong 
học sở

Bãi đậu xe sinh viên

Nhà hàng/quán bar

Trạm xe buýt

Khu vực xe đạp có mái 
che an toàn

Tiệm cà phê

Siêu thị

Bưu điện

Trung tâm y tế

AED (Máy khử 
rung tim)
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Cơ sở vật chất và dịch vụ dành 
cho sinh viên quốc tế
Một loạt cơ sở vật chất và dịch vụ sẵn có dành cho các bạn sinh viên quốc tế.

Thư viện Trung tâm tự học ngôn ngữ Dịch vụ Thông tin & Học tập

Whareora (Trung tâm giải trí) Trung tâm hướng nghiệp Trung tâm y tế

Tiệm cà phê & Nhà hàng Phòng vi tính Phòng sinh hoạt chung của sinh 
viên

Ngoài việc học, còn có rất nhiều sự kiện, hoạt động và câu lạc bộ mà bạn có thể tham 
gia. Khi bạn học tập và sinh sống tại Canterbury, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và các 
hoạt động mạo hiểm đều hiện hữu ngay trước mắt bạn.

Những chuyên viên tư vấn  
cho sinh viên quốc tế
Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên đầy tâm huyết phụ trách hỗ 
trợ sinh viên quốc tế theo học tại Học viện Ara. Đội ngũ này có thể 
giúp bạn trong việc thích nghi với cuộc sống tại New Zealand và 
cả các vấn đề liên quan đến việc học và các khóa học. Nếu bạn 
có thắc mắc hay câu hỏi gì, hoặc không biết phải hỏi ai, chúng tôi 
có thể giúp bạn hoặc giới thiệu bạn với người có thể giúp được 
bạn. Khi bạn sử dụng dịch vụ này, một chuyên viên tư vấn sẽ làm 
việc cùng bạn để bạn có thể xây dựng một mối quan hệ với họ 
trong khi đang theo học tại trường. 

Chúng tôi có hỗ trợ ngôn ngữ. Nhân viên của chúng tôi nói được:

• Tiếng Trung
• Tiếng Nhật
• Tiếng Nepal

Nếu cần thì chúng tôi có thể hỗ trợ các ngôn ngữ khác.

Đời sống 
sinh viên
Chúng tôi có các quán café tuyệt vời 
trong khuôn viên trường, và chúng tôi 
thường xuyên tổ chức các hoạt động 
thú vị để bạn kết bạn và thực tập 
tiếng Anh với người New Zealand và 
các sinh viên quốc tế khác. 

Bạn có thể tham gia các hoạt động 
văn hóa, diễn đàn, triển lãm, các buổi 
biểu diễn và show diễn của chúng tôi, 
cũng như tham dự những buổi hòa 
nhạc và các sự kiện được tổ chức tại 
trường bởi các nhóm văn nghệ và âm 
nhạc khác.

Để biết thêm về cách thức tham gia 
vào cuộc sống trong trường, hãy 
xem tin tức, các câu chuyện và video 
clip trên trang web sinh viên của 
chúng tôi - 

myara.ara.ac.nz
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Sống tại Christchurch
Một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi
Nhiều lễ hội nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa được tổ chức hàng năm trên khắp khu 
vực của chúng tôi và các nghệ sĩ quốc tế thường xuyên góp mặt tại Horncastle Arena. 
Công viên Hagley ngoạn mục quanh năm và là địa điểm chính cho các buổi hòa nhạc, 
triển lãm và sự kiện ngoài trời. Nhà hát khiêu vũ và nhạc sống rất phổ biến trong thành 
phố của chúng tôi với các chương trình sân khấu để giải trí và rất nhiều studio giảng 
dạy một loạt các kiểu khiêu vũ. 

Các chợ bán thực phẩm và đồ thủ công đặc biệt được tổ chức vào cuối mỗi tuần và sự 
đa dạng về sắc tộc được phản ánh rõ nét tại các nhà hàng và khu mua sắm của thành 
phố.

Wi-Fi miễn phí ở trung tâm thành phố: Wi-Fi MIỄN PHÍ có sẵn cho tất cả mọi người 
để thưởng thức chương trình phát trực tuyến và duy trì kết nối trong khu vực trung tâm 
thành phố.

Vui lòng truy cập christchurchnz.com/live để biết thêm thông tin về cuộc sống tại 
Christchurch và christchurchnz.com/study để biết thêm thông tin về việc học tập tại 
Christchurch.

Các hoạt động và sự kiện
Là sinh viên quốc tế tại Ara, bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động và sự kiện, cũng 
như làm quen với rất nhiều người thân thiện để bạn không bao giờ thấy nhớ nhà hay cô 
đơn. Ara là một nơi thực sự hòa nhập với ý thức cộng đồng mạnh mẽ.

Bạn sẽ có cơ hội được gặp gỡ mọi người đến từ khắp mọi nơi trên New Zealand và trên 
thế giới, và rất có thể một số người sẽ trở thành người bạn cả đời của bạn. Cộng đồng 
sinh viên quốc tế của chúng tôi rất năng động, với lịch trình hoạt động và sự kiện xã 
hội thú vị như lướt sóng, leo núi, tình nguyện, thể thao, lễ hội và ăn uống.

Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị và những người tuyệt vời để cùng tận 
hưởng các khoảnh khắc!

ara.ac.nz/international/student-life

Trở thành đại sứ sinh viên 
Bạn muốn trở thành Đại sứ sinh viên của Học viện Ara và giúp đỡ các sinh viên khác 
tìm hiểu xem học viện có phải là nơi học tập phù hợp với họ? 

Hãy liên hệ với Nhóm gắn kết sinh viên Học viện Ara để tìm hiểu thêm về việc 
gia nhập nhóm.

ara.ac.nz/ambassadors

Những sự thật 
thú vị
• THÀNH PHỐ LỚN NHẤT ĐẢO NAM

với dân số 396.882 người

• CHI PHÍ THUÊ NHÀ
Chi phí thuê nhà tại Christchurch thấp hơn 
Auckland 33% và thấp hơn Wellington 31%

• TUYẾT
14 khu trượt tuyết và lướt ván tuyết trong bán 
kính ba giờ lái xe (9 khu trong bán kính hai giờ)

• DẠO BỘ 
80 km đường đi bộ trong thành phố

• SÂN BAY QUỐC TẾ
Cách CBD chỉ 15 phút lái xe. Các chuyến bay 
thẳng hàng ngày từ châu Á, Trung Đông và Úc

• ÁNH NẮNG RỰC RỠ
2.143 giờ có ánh nắng mặt trời hàng năm.

• KHÔNG GIAN XANH 
740 công viên trong thành phố với tổng diện 
tích 3.000 héc ta
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Chỗ ở
Nếu bạn là sinh viên quốc tế đến học tại Học viện Ara, có một số lựa chọn về chỗ ở mà bạn có thể lựa chọn 
bao gồm homestay và ký túc xá trong trường.

Homestay
Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến New 
Zealand, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn 
nên ở homestay tại Christchurch hoặc 
Timaru. Homestay cung cấp một môi 
trường thân thiện, an toàn trong một gia 
đình ở địa phương và là một cách tuyệt 
vời để cải thiện tiếng Anh của bạn và trải 
nghiệm cuộc sống New Zealand.

Tất cả các gia đình làm homestay được 
lựa chọn cẩn thận bởi Dịch vụ Tư vấn Giáo 
dục New Zealand (NZEAS). Homestay bao 
gồm phòng ngủ của riêng bạn, dịch vụ 
giặt đồ và hầu hết các bữa ăn (hai lần một 
ngày vào các ngày trong tuần và ba lần 
một ngày vào cuối tuần). Bạn sẽ được sắp 
xếp một gia đình phù hợp và NZEAS sẽ 
đón bạn tại sân bay, đưa bạn đến gia đình 
homestay của bạn và chắc chắn rằng bạn 
đang sống tốt trong nhà đó.

Bạn có thể ở homestay trong suốt thời 
gian khóa học, hoặc bạn có thể chuyển 
đến một nhà trọ có trang bị nội thất hoặc 
thuê nhà ở cùng bạn bè.

ara.ac.nz/homestay

Chỗ ở dành 
cho sinh viên
Ōtautahi House cung cấp chỗ ở hiện 
đại cho sinh viên ngay cạnh học sở tại 
Thành phố của chúng tôi ở Christchurch. 
Khu nhà này nằm gần các cửa hàng, 
phương tiện giao thông công cộng và tất 
cả các điểm tham quan trong trung tâm 
thành phố.

Tại Ōtautahi House, bạn dùng chung căn 
hộ với các sinh viên khác thuộc Học viện 
Ara đến từ mọi miền của New Zealand và 
toàn thế giới. Mỗi căn hộ thật thoải mái 
và được trang bị đầy đủ. Bạn có phòng 
ngủ riêng đầy đủ nội thất (giường, bàn và 
tủ) và dùng chung nhà bếp, phòng tắm và 
phòng khách với những người ở cùng bạn. 
Khu nhà có máy giặt sấy hoạt động bằng 
tiền xu. Phòng tắm được dọn vệ sinh mỗi 
ngày cho bạn, nhưng bạn có trách nhiệm 
giữ cho phòng ngủ và căn hộ của bạn gọn 
gàng và sạch sẽ.

Các chuyên viên tư vấn sinh viên sẵn 
sàng hỗ trợ cho các bạn sống trong khu 
nhà Ōtautahi. Nội quy nhà trường được 
xây dựng dựa trên sự cân nhắc và tôn 
trọng người khác để đảm bảo sự thành 
công trong học tập và sự thích thú của 
mọi người.

ara.ac.nz/o-house



12

Tại sao chọn học tại Timaru?
Học sở lớn thứ hai của chúng tôi nằm tại thành phố cảng Timaru, với dân số khoảng 
45.000 người. Nằm trong khoảng cách đi bộ rất gần đến trung tâm thành phố, học sở 
Timaru cung cấp cơ sở vật chất và dịch vụ chất lượng cao cho sinh viên, bao gồm một 
phòng gym, thư viện, phòng sinh hoạt tập thể và nhà hàng Starz do sinh viên vận hành. 
Bên ngoài khuôn viên trường, vùng Timaru và Nam Canterbury cung cấp các cơ hội giải 
trí và văn hóa tuyệt vời: đi ngựa, trượt tuyết và câu cá hồi, các vườn nho - nhà máy rượu, 
viện bảo tàng và thậm chí là một đài thiên văn nổi tiếng thế giới.

• Timaru sở hữu vị trí tuyệt đẹp gần núi, hồ, biển với các hoạt động ngoài trời thú vị
• Cơ sở Timaru của chúng tôi được chấp thuận tham gia chương trình cấp visa 

‘pathway’
• Với quy mô lớp học nhỏ, bạn sẽ được giảng viên chú ý nhiều hơn
• Đây là một môi trường tuyệt vời cho việc học tiếng Anh; với số lượng sinh viên quốc tế 

ít hơn, bạn có thể hoàn toàn đắm mình trong môi trường tiếng Anh
• Chúng tôi chuyên cung cấp các khóa học chuẩn bị hành trang cho sinh viên sẵn sàng 

làm việc
• Dịch vụ máy tính, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà hàng, nhà bếp thương mại, trung 

tâm sinh viên, tiệm cà phê trong học sở, phòng tập thể dục và tường leo núi.

ara.ac.nz/explore/campuses/
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Hoạt động & 
Điểm du lịch
Vùng Nam Canterbury, tại trung tâm 
Đảo Nam của New Zealand, đang nhanh 
chóng trở thành một cơ sở thể thao được 
lựa chọn cho các giải đấu và sự kiện lớn. 
Trong cùng một ngày, bạn có thể đạp xe 
leo núi, trượt tuyết và lướt sóng - hãy lựa 
chọn theo ý bạn! Các hoạt động thú vị 
ngoài trời bao gồm đi bè vượt thác, chèo 
thuyền kayak, câu cá, săn bắn, cưỡi ngựa, 
đi bộ và đi bộ đường dài, đạp xe lên núi, 
đi thuyền buồm, chơi gôn và tour du lịch 
bằng xe 4 cầu. Tất cả các hoạt động đều 
phong phú và dễ dàng tiếp cận trong 
phạm vi một quãng lái xe ngắn từ Timaru 
hoặc bất kỳ thị trấn nhỏ hơn nào ở vùng 
Nam Canterbury.

Các sự kiện
Vùng Nam Canterbury có một chương 
trình các sự kiện rất năng động và thường 
xuyên đăng cai các sự kiện cấp quốc 
gia. Caroline Bay Carnival, lễ hội kéo 
dài lâu nhất của loại hình lễ hội này ở 
New Zealand, là sự kiện được yêu thích 
nhất của các gia đình từ khắp mọi miền 
đất nước kể từ thuở ban đầu cách đây 
100 năm. 

Các sự kiện lớn khác của vùng Nam 
Canterbury bao gồm Lễ hội Hoa hồng 
Timaru, Lễ hội Nghệ thuật và Cây trồng 
Geraldine, Lễ hội Dâu tây Waimate 
Strawberry Fare và cuộc thi đua xe thể 
thao tại Đường đua Motor Quốc tế Timaru. 

southcanterbury.org.nz
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Giao thông 
công cộng
Christchurch có mạng lưới giao thông 
công cộng rộng khắp. Một số trạm xe buýt 
nằm rất gần học sở tại Thành phố.

Bạn có thể kiểm tra khi nào xe buýt đến 
trạm bằng điện thoại thông minh hoặc 
thiết bị di động của bạn. 

Ghé trang sau đây để xem bản đồ và lịch 
xe chạy: 

metroinfo.co.nz

m.metroinfo.co.nz/nextbus
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Minal Gupta | Ấn Độ
Cử nhân Quản lý Ứng dụng (Kế toán)
Đang làm việc tại Deloitte ở vị trí chuyên viên phân tích

“ Christchurch là một thành phố tuyệt 
vời. Tôi cực kỳ thích việc mọi người 
đều quen biết lẫn nhau.”

Caroline Su | Trung Quốc
Bằng Cử nhân Xây dựng (Khảo sát Số lượng)
Đang làm việc tại Brosnan Construction ở vị trí chuyên viên 
khảo sát số lượng

“ Christchurch là một thành phố yên 
bình với các nguồn lực giáo dục tốt 
và môi trường làm việc tích cực”.
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Trung tâm Khảo thí
Trung tâm Khảo thí Học thuật  
Chính thức PTE
Pearson Test of English Academic (PTE Academic) là bài thi 
tiếng Anh an toàn trên máy tính cho phép mọi người chứng 
minh các kỹ năng ứng dụng ngôn ngữ trong trường đại học 
và quá trình đăng ký nhập cư. PTE Academic được chấp nhận 
bởi tất cả các trường đại học, viện công nghệ và bách khoa 
của New Zealand, và các cơ sở đào tạo tư nhân, cũng như vô 
số hiệp hội nghề nghiệp. PTE Academic cũng được Bộ Di trú 
New Zealand chấp nhận cho tất cả các đơn xin thị thực có 
yêu cầu về ngôn ngữ.

Học viện Ara là trung tâm khảo thí học thuật chính thức của 
PTE và hiện đang tổ chức kỳ thi mỗi tuần một lần và kết quả 
sẽ có trong vòng năm ngày làm việc. Lệ phí thi tiêu chuẩn là 
NZ$385 bao gồm GST. Để đăng ký tham gia kỳ thi, vui lòng 
truy cập:

pearsonpte.com/booknowoverlay

Trung tâm Khảo thí IELTS
IELTS là Hệ thống Khảo thí Ngôn ngữ Tiếng Anh Quốc tế 
nhằm đánh giá năng lực ngôn ngữ của những người muốn 
học tập hoặc làm việc ở nơi Tiếng Anh là ngôn ngữ chính. 
IELTS được công nhận và chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức 
trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển 
dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 
và các cơ quan chính phủ khác.

Học viện Ara là trung tâm khảo thí IELTS được chứng nhận 
lớn nhất tại Christchurch và Đảo Nam. Các kỳ thi được tổ 
chức quanh năm. Vui lòng xem bảng sau để biết lịch thi. Để 
đăng ký tham gia kỳ thi, vui lòng truy cập: 

ara.ac.nz/ielts

Lịch thi IELTS năm 2023
Tháng Ngày thi Học phần Tháng Ngày thi Học phần Tháng Ngày thi Học phần

Tháng 1 19/1*
28/1

A & G
Chỉ thi học thuật

Tháng 5 6/5
27/5

A & G
A & G

Tháng 9 9/9
23/9

A & G
A & G

Tháng 2 4/2
25/2

Chỉ thi học thuật
A & G 

Tháng 6 10/6
24/6

A & G
A & G

Tháng 10 7/10
28/10

A & G
A & G

Tháng 3 11/3
25/3

A & G
A & G

Tháng 7 15/7
22/7

Chỉ thi học thuật
A & G

Tháng 11 4/11
25/11

A & G
A & G

Tháng 4 1/4
29/4

A & G
A & G

Tháng 8 5/8
26/8

A & G
A & G

Tháng 12 2/12
9/12

A & G
Chỉ thi học thuật

A & G = Học thuật và Tổng quát

*Ngày thi vào Thứ Năm

Xin lưu ý: Ngày thi IELTS có thể thay đổi, vui lòng truy cập trang web để biết thêm thông tin chi tiết ara.ac.nz/ielts
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Học tiếng Anh
Trường dạy tiếng Anh của Học viện Ara được quốc tế công nhận là một trong những trung tâm đào tạo tiếng 
Anh tốt nhất ở New Zealand.

Số lượng sinh viên: lên đến 300 tại một số thời điểm Cấp độ: 7 cấp độ (sơ cấp đến nâng cao) 
Quy mô lớp học: Trung bình 15; tối đa 22 Độ tuổi tối thiểu: 17 tuổi, không có độ tuổi tối đa

Cải thiện tiếng Anh của bạn Học tiếng Anh để theo học 
chuyên ngành

Chương trình được thiết kế 
riêng cho một nhóm

Tiếng Anh chuyên sâu

Ghi danh ngắn hạn: Tiếng Anh Tổng 
quát hoặc Tiếng Anh Học thuật 

Chứng chỉ tiếng Anh New Zealand 
(NZCEL)
 − Cấp độ 3 Tổng quát
 − Cấp độ 3 Ứng dụng (Học thuật hoặc 
Cộng đồng)

 − Cấp độ 4 Học thuật hoặc Tổng quát
 − Cấp độ 5 Học thuật

Chúng tôi có thể tùy chỉnh các 
chương trình học phục vụ các mục 
đích khác nhau:
 − Đào tạo giáo viên
 − Nghiên cứu NZ
 − Khách sạn nhà hàng
 − Bền vững
 − Điều dưỡng

Tối thiểu 4 tuần lên đến 50 tuần 18 tuần Tối thiểu 4 tuần

Sơ cấp đến nâng cao Cấp độ 3 - 5 Vui lòng liên hệ với chúng tôi
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Trung tâm tự học 
ngôn ngữ
Trung tâm tự học ngôn ngữ (LSAC) ở các học sở tại Christchurch 
và Timaru là nơi mà bạn có thể đến để thực tập và cải thiện tiếng 
Anh của mình. Luôn luôn có một nhân viên được đào tạo sẵn sàng 
giúp bạn chọn các tài liệu phù hợp với trình độ và nhu cầu của bạn. 
Các tài nguyên dành cho bạn bao gồm:

• CD, DVD và CD-ROM
• Các chương trình đa phương tiện trên máy tính
• Báo chí, tin tức truyền hình và các chương trình tin tức trực tuyến
• Giáo trình, bảng tính/hiệu ứng âm thanh, máy đọc chữ và từ điển
• Tài liệu tiếng Anh New Zealand và thông tin về cuộc sống tại đất 

nước này
• Tiếng Anh cho các mục đích cụ thể (ví dụ: điều dưỡng, kinh 

doanh, khách sạn - nhà hàng) và tiếng Anh học thuật
• Tài liệu luyện thi IELTS, Cambridge, OET và Pearson

Bên cạnh tài liệu học tiếng Anh, chúng tôi cũng có một số ít tài 
liệu tuyển chọn cho các học viên học tiếng Tây Ban Nha, Nhật Bản 
và Māori.
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Học tiếng Anh và làm 
việc tình nguyện
Vui vẻ tập luyện tiếng Anh của bạn đồng thời kết bạn mới trong 
cộng đồng. Yêu cầu khả năng tự tin nghe và nói tiếng Anh tốt. Vì 
vậy, bạn cần phải có trình độ trên trung cấp. 

Chúng tôi có thể sắp xếp các công việc tình nguyện trong cộng 
đồng ở Christchurch trong các lĩnh vực sau: 

• Chăm sóc người cao tuổi
• Giúp đỡ tại trường học
• Công việc văn phòng
• Bán lẻ và làm vườn 
• Du lịch

Lưu ý: khóa học này có thể có giờ giấc bất thường. Để phù hợp, thi 
thoảng bạn sẽ được yêu cầu làm việc ít nhất tám giờ mỗi tuần. Bạn 
phải nộp bản lý lịch tư pháp do quốc gia của bạn cấp nếu muốn 
làm việc với trẻ em.

Bạn được sắp xếp công việc tùy thuộc vào các vị trí sẵn có, hãy hỏi 
chúng tôi.

Quyền làm việc
Nếu bạn học tiếng Anh tại Học viện Ara trong vòng 14 tuần hoặc 
hơn, bạn có thể đi làm bán thời gian 20 giờ một tuần bằng visa sinh 
viên. Điều này giúp bạn có được một số kinh nghiệm làm việc quý 
báu đồng thời cải thiện năng lực tiếng Anh của bạn!
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Học tiếng Anh để theo 
học chuyên ngành
Chứng chỉ tiếng Anh 
New Zealand (NZCEL)
Chứng chỉ Tiếng Anh do New Zealand cấp là chứng chỉ NZQA. 
Có bảy cấp độ từ sơ cấp đến nâng cao. Các chương trình này có 
thể được sử dụng để theo học chuyên ngành, dùng cho công việc 
hoặc để phát triển tiếng Anh nói chung. Mục tiêu là cải thiện năng 
lực của bạn trong tất cả các khía cạnh giao tiếp tiếng Anh (nghe, 
nói, đọc và viết), giúp bạn tăng cường khả năng vận dụng tiếng 
Anh ở trình độ cao hơn hoặc học chuyên ngành cũng như nâng 
cao năng lực, sự tự tin và thoải mái của bạn tại một đất nước mới.

Khóa học NZCEL kéo dài 18 tuần bao gồm hai giai đoạn, mỗi giai 
đoạn chín tuần và thời gian nghỉ giữa kỳ hai tuần. Mỗi tuần lên lớp 
20 giờ.

Chứng chỉ NZCEL có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu tiếng 
Anh đầu vào của các chương trình học chuyên ngành của chúng 
tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem yêu cầu đầu vào của 
từng chương trình học và bảng quy đổi tương đương dưới đây. 
Chương trình học cấp chứng chỉ NZCEL tại Học viện Ara cũng 
được chấp thuận bởi Đại học Canterbury và Đại học Lincoln.

Bảng quy đổi tương đương các bài 
thi tiếng Anh
Cấp độ IELTS TOEFL TOEFL Cambridge NZCEL Pearson

Thành phố &  
Hiệp hội

Điểm 
trung 
bình 

chung

Điểm kỹ 
năng

Bài thi 
trên giấy

Bài thi 
viết

Bài thi 
iBT Viết B2First C1Advanced hoặc 

C2Proficiency (điểm thực) Điểm

3 5,0 (5.0) 500 (4) 35 20 154 Hạng C Cấp độ 3 (Tổng 
quát) 36 (36) B1 Achiever (43)

4 5,5 (5.0) 530 (4.5) 46 20 162 Hạng C Cấp độ 3 (Ứng 
dụng) 42 (36) B2 Communicator (42)

5 5,5 (5.0) 550 (5) 46 20 162 Hạng C Cấp độ 4 (Tổng 
quát) 42 (36) B2 Communicator (42)

6 & 7 6,0 (5.5) 550 (5) 60 20 169 Hạng C Cấp độ 4 (Học 
thuật) 50 (42) B2 Communicator (66)

8 & 9 6,5 (6.0) 590 (5.5) 79 21 196 Hạng B Cấp độ 5 58 (50) C1 Expert (42)

Tham khảo Bảng kết quả Thành thạo Tiếng Anh tại ara.ac.nz/english-equivalence 

Nếu đã đạt được Yêu cầu Đầu vào Đại học NCEA Cấp độ 3, bạn không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về các kỹ năng tiếng Anh cho hầu hết các 
chương trình. 

Stephanie Dong | Trung Quốc
Văn bằng sau đại học về Tiếp thị và bán hàng

“ Khả năng làm chủ ngôn ngữ một cách 
thành thạo là nền tảng vững chắc cho 
khả năng sống và học tập ở nước ngoài.”
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Thời khóa biểu mẫu

Học tiếng Anh kết hợp các hoạt động (Học sở tại Timaru)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy/Chủ Nhật

Tuần 1
giờ sáng

Chào đón/Kiểm tra 
trình độ Các lớp học tiếng Anh

Đi thực tế đến Peel 
Forest & Geraldine

Hoạt động cuối tuần 
tùy chọn

giờ chiều Định hướng Thăm quan khu vực 
Timaru Vườn bách thảo Nghiên cứu NZ

Tuần 2 
giờ sáng Các lớp học tiếng Anh

Đi thực tế đến 
Oamaru

giờ chiều Nghiên cứu NZ Tham quan trường 
học ở địa phương Triển lãm nghệ thuật Giới thiệu Văn hóa 

Māori

Tuần 3 
giờ sáng Các lớp học tiếng Anh

Đi thực tế đến Hồ 
Tekapo

giờ chiều Nghiên cứu NZ Te Ana Māori Rock 
Art Đài thiên văn Kiwi Timaru Heritage Walk

Tuần 4 
giờ sáng Các lớp học tiếng Anh Chia tay và buổi chiều 

tự do

giờ chiều Nghiên cứu NZ Bảo tàng Nam 
Canterbury

Trung tâm thể 
thao dưới nước 

Caroline Bay
Tham quan nông trại

Tổng số giờ: 22 giờ mỗi tuần (14 giờ học tiếng Anh vào buổi sáng và tám giờ tham gia các hoạt động vào buổi chiều)

Thời gian học trên lớp: Sáng Thứ Hai - Thứ Năm, 9 giờ sáng - 12 giờ trưa. Chiều Thứ Hai - Thứ Năm, 1 giờ chiều - 3 giờ chiều

Thời lượng: Tối thiểu bốn tuần

Ngày bắt đầu: Linh hoạt (vui lòng yêu cầu) 

Email: international@ara.ac.nz

Các chương trình 
được thiết kế riêng 
cho một nhóm
Tận dụng khả năng của nhân viên của Học viện Ara, chúng tôi sẽ 
làm việc với bạn để thiết kế một chương trình học đáp ứng những 
nhu cầu của học viên hoặc nhân viên của bạn. 

Những ví dụ bao gồm:

• Tiếng Anh + Du lịch Mạo hiểm
• Tiếng Anh + Nghệ thuật & Thiết kế
• Tiếng Anh + Nghiên cứu Kinh doanh
• Tiếng Anh + Khách sạn - Nhà hàng
• Tiếng Anh + Công nghệ Thông tin & Truyền thông
• Tiếng Anh Điều dưỡng
• Tiếng Anh + Giáo dục Ngoài trời
• Tiếng Anh + Đào tạo Giáo viên
• Nâng cao trình độ năng lực tiếng Anh cho giáo viên
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Đào tạo giáo viên
Có một số lựa chọn sẵn có nếu bạn quan tâm đến việc trở thành 
giáo viên dạy tiếng Anh, cho dù bạn dạy ở New Zealand hay ở 
nước ngoài. Việc đào tạo tập trung vào các nguyên tắc giảng dạy 
ngôn ngữ giao tiếp và bao gồm các buổi giảng dạy thực tế và dự 
giờ.

Khóa học Thời gian
Trình độ đầu 
vào

Chứng chỉ 
CELTA (dạy tiếng 
Anh cho người 
lớn)

Toàn thời gian 4 tuần
Bán thời gian 11 tuần
Kết hợp 15 tuần 

IELTS 7.0
(áp dụng quy trình 
kiểm tra bổ sung)

Tiếng Anh kết 
hợp Đào tạo 
giáo viên
(chương trình được thiết 
kế riêng cho một nhóm)

Tối thiểu 4 tuần Vui lòng liên hệ 
với chúng tôi

Đào tạo giáo 
viên theo nhóm

Tối thiểu 4 tuần Vui lòng liên hệ 
với chúng tôi

CELTA là bằng cấp giảng dạy tiếng Anh được quốc tế công nhận 
của trường Đại học Cambridge. Sinh viên tốt nghiệp khóa học này 
có thể dạy tiếng Anh cho người lớn ở khắp mọi nơi trên thế giới, 
trong nhiều bối cảnh khác nhau. Chúng tôi có thể cung cấp các 
chương trình đào tạo giáo viên được tùy chỉnh theo yêu cầu cho 
phù hợp với nhu cầu của các tổ chức.

Tiếng Anh kết hợp Đào tạo giáo viên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy/Chủ Nhật

Tuần 1
giờ sáng

Chào đón/Kiểm tra 
trình độ Các lớp học tiếng Anh

Hoạt động cuối tuần 
tùy chọn

giờ chiều Định hướng Giới thiệu khóa học Dạy từ vựng Nói chuyện giao tiếp Buổi chiều tự do

Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Tuần 2
giờ sáng

Các lớp học tiếng Anh

giờ chiều Các hoạt động khởi 
động Dạy phát âm Dạy ngôn ngữ với sự hỗ 

trợ của công nghệ Sử dụng tài liệu thực Buổi chiều tự do

Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Tuần 3
giờ sáng

Các lớp học tiếng Anh

giờ chiều Tự học Dạy kỹ năng tiếp nhận Dạy viết (1) Buổi chiều tự do(Đọc) (Nghe)

Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Tuần 4
giờ sáng

Các lớp học tiếng Anh

giờ chiều Dạy viết (2) Đến thăm một trường 
học ở địa phương

Bài học minh họa Chia tay(1) (2)

Hoạt động tùy chọn buổi chiều

Tổng số giờ: 22 giờ mỗi tuần (14 giờ học tiếng Anh vào buổi sáng và tám giờ tham gia hoạt động đào tạo của giảng viên vào buổi 
chiều)
Thời gian lên lớp: Sáng Thứ Hai - Thứ Năm, 9 giờ sáng - 12 giờ trưa, Thứ Sáu 9 giờ sáng - 11 giờ sáng. Chiều Thứ Hai - Thứ Năm, 1 giờ 
chiều - 3 giờ chiều
Thời lượng: Tối thiểu bốn tuần
Ngày bắt đầu: Linh hoạt (vui lòng yêu cầu) 
Mẫu yêu cầu trực tuyến: group-enquiry-form

Jake Turner-Steele | New Zealand
Chứng chỉ CELTA - Dạy tiếng Anh cho người lớn

“ Ngay từ buổi học đầu tiên, mọi thứ đều 
rất thiết thực.”
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Học dự bị
Quá trình học lên chuyên ngành
Các chương trình học dự bị là bước đệm 
để học lên chuyên ngành hoặc theo đuổi 
một nghề nghiệp mới. Chúng có thể trang 
bị cho bạn bằng cấp đầu vào và các kỹ 
năng học tập cần thiết cho việc học ở trình 
độ cao hơn.

Bạn có thể tham gia khóa học dự bị nếu:

• bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu 
vào của chương trình mà bạn muốn 
theo học

• bạn đi học trở lại sau một khoảng thời 
gian không đi học chính thức

• bạn đang loay hoay thay đổi phương 
hướng

Chúng tôi cung cấp một loạt các chương 
trình học dự bị, gồm chương trình được 
đánh giá và không được đánh giá

Học viện Ara là nhà cung cấp được Bộ 
Di trú New Zealand chấp thuận tham gia 
chương trình cấp visa pathway.

Zoe Liu | Trung Quốc
Chứng chỉ New Zealand chuẩn bị cho học đại học và đi làm (Ngành Chăm sóc sức khoẻ)

“ Khóa học thật tuyệt vời -  
tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho bước tiếp theo của mình.”
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Chứng chỉ New Zealand về Chuẩn bị cho đại 
học và đi làm

Từ Cấp độ 3 lên chương trình học cấp 
Chứng chỉ và Bằng

Chứng chỉ New Zealand 
chuẩn bị cho học đại học và 

đi làm Cấp độ 3
Chương trình Chăm sóc Sức khỏe

Chứng chỉ Y tá Thành viên HOẶC Chứng chỉ 
Học tập và Phát triển Nghề nghiệp Cấp độ 4 do 

New Zealand cấp
sau đó chuyển sang
Cử nhân Điều dưỡng 

Cử nhân Hộ sinh 
Cử nhân Chẩn đoán Hình ảnh

Cử nhân Sức khoẻ Xương khớp

Chương trình Khoa học Động vật/
Điều dưỡng Thú y

Chứng chỉ về Quản lý Động vật Cấp độ 4 với 
chuyên ngành Đồng hành cùng Động vật do New 

Zealand cấp 
HOẶC

Chứng chỉ về Công nghệ Động vật Cấp độ 5 (Trợ 
lý Điều dưỡng Thú y) do New Zealand cấp

Ngành Thể thao, Dinh dưỡng & 
Nâng cao Sức khỏe

Chứng chỉ Thực hành Cấp độ 4 do 
New Zealand cấp 

HOẶC 
Chứng chỉ New Zealand chuẩn bị cho học đại 

học và đi làm Cấp độ 4 
sau đó chuyển sang

Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Dinh dưỡng Con 
người, Khoa học Thể thao và Tập thể dục hoặc 

Hoạt động Thể chất và Nâng cao Sức khỏe) 

Chương trình Dự bị về Kỹ thuật

Chứng chỉ New Zealand chuẩn bị cho học đại 
học và đi làm Cấp độ 4

sau đó chuyển sang
Chứng chỉ Kỹ thuật do New Zealand cấp

Ngành Nghiên cứu Kiến trúc 
HOẶC Xây dựng

Bằng Kỹ thuật Kiến trúc do New Zealand cấp 
HOẶC

Chứng chỉ Xây dựng với chuyên ngành 
Quản lý Thi công và Khảo sát Số lượng do 

New Zealand cấp

Chứng chỉ Thực hành Cấp độ 4 do 
New Zealand cấp 

HOẶC 
Te Pokaitahi Reo (Rua) Te Kaupae 3: Chứng chỉ 

Tiếng Te Reo Māori (Tích hợp, Song ngữ) do 
New Zealand cấp

Chương trình Công tác Hỗ trợ và 
Công tác Xã hội

Chứng chỉ Chăm sóc Sức khỏe và Tinh thần Cấp 
độ 4 do New Zealand cấp

sau đó chuyển sang
Cử nhân Công tác Xã hội

Chương trình Cơ hội Học tập

Các chương trình học Cấp độ 4 tại Học viện Ara 
HOẶC 

Chứng chỉ New Zealand chuẩn bị cho học đại 
học và đi làm Cấp độ 4 

Chương trình Thể thao TOA
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Từ Cấp độ 4 học lên Bằng cử nhân

Chứng chỉ New Zealand 
chuẩn bị cho học đại học và 

đi làm Cấp độ 4

Chứng chỉ Kỹ thuật do New Zealand cấp

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật

Cử nhân Xây dựng
Cử nhân Nghiên cứu kiến trúc 

Cử nhân Điều dưỡng 
Cử nhân Hộ sinh 

Cử nhân Sức khoẻ Xương khớp
Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Dinh dưỡng 

Con người và Nâng cao Sức khỏe)
Chứng chỉ Chăm sóc Sức khỏe và Mát-xa 

Thư giãn do New Zealand cấp

Cử nhân Quản lý ứng dụng 
Cử nhân Công nghệ thông tin và truyền 

thông

Chương trình Kinh doanh và 
CNTT-TT

Chương trình Khoa học Ứng dụng 
và Chẩn đoán Hình ảnh

Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Khoa học 
Thể dục và Thể thao)

Cử nhân Chẩn đoán Hình ảnh
Chứng chỉ Khoa học Ứng dụng Cấp độ 5 do 

New Zealand cấp

Ngành Chăm sóc sức khỏe

Cử nhân Truyền thông và Phát thanh 
Truyền hình 

Chương trình Phát thanh Truyền 
hình và Truyền thông Ứng dụng

Cử nhân Công tác Xã hộiChương trình Công tác Xã hội

Chương trình học cấp Bằng Kỹ sư

Ngành Nghiên cứu Kiến trúc 
HOẶC Xây dựng

Chương trình học cấp Bằng Kỹ sư

Cử nhân Quản lý Du lịch và Khách sạn Quốc 
tế

Con đường Quản lý Du lịch và 
Khách sạn
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Quá trình học lên chuyên ngành
Lược đồ sau đây chỉ ra các trình tự khác nhau từ học tiếng Anh cho đến học các chuyên ngành mà Học viện 
Ara cung cấp. Bạn có thể bắt đầu tại bất kỳ điểm nào tùy thuộc vào trình độ của bạn và các nhân viên của 
chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình.

Học chuyên ngành (IELTS đầu vào 6.5 - 7.0)*

Học chuyên ngành (IELTS đầu vào 6.0)*

Tiếng Anh chuyên sâu
- Nâng cao 

- Trên trung cấp 
- Cao trung cấp 

- Trung cấp 

Kỳ thi Phân lớp NZCEL
Nếu đang ở Christchurch 

hoặc Timaru

Kỹ thuật phòng thí 
nghiệm

Dinh dưỡng
Hộ sinh

Điều dưỡng

Khoa học sức khỏe
Truyền thông

Công tác xã hội
Nghệ thuật biểu 

diễn

Khoa học ứng dụng
Hình ảnh y khoa

Khoa học thể thao

Kiến trúc
Thiết kế
Âm nhạc

Nhiếp ảnh 
Công nghệ thông 
tin – truyền thông 

(ICT)
Thiết kế với sự hỗ 

trợ của máy tính 
(CAD)

Bền vững
Giáo dục ngoài trời

Khách sạn nhà 
hàng

Sức khỏe tâm thần
Thiết kế nội thất

Kinh doanh
Tiếng Nhật

Thiết lập mạng
Huấn luyện thể 

hình
Thời trang

Kỹ thuật Du lịch
Quản lý xây dựng

Học chuyên ngành (IELTS đầu vào 5.5)*
Chỉ có Cấp độ chứng chỉ

Kinh doanh
Quản trị

Thiết kế với sự hỗ 
trợ của máy tính 

(CAD)
Nấu ăn

Công nghệ thông 
tin – truyền thông 

(ICT)
Du lịch

Công nghiệp cơ 
bản

Làm tóc & Chăm 
sóc Sắc đẹp

Giáo dục mầm non
Tiếng Nhật

NZCEL Cấp độ 5 Học 
thuật

(IELTS đầu vào 6.0, tất cả các kỹ 
năng phải đạt 5.5 hoặc  

tương đương)

NZCEL Cấp độ 4 Học 
thuật/Tổng quát

(IELTS đầu vào 5.5, tất cả các kỹ 
năng phải đạt 5.0)

NZCEL Cấp độ 3  
Ứng dụng

(IELTS đầu vào 5.0, tất cả các kỹ 
năng phải đạt 4.5)

NZCEL Cấp độ 3  
Tổng quát

(IELTS đầu vào 4.5, tất cả các kỹ 
năng phải đạt 4.0)

Tất cả các khóa học NZCEL đều là 
khóa học toàn thời gian 18 tuần, 

20 giờ mỗi tuần.

Kỳ thi Phân lớp NZCEL
Nếu bạn không cư trú 

tại NZ (thư mời có điều 
kiện)

* Vui lòng tham khảo trang 4 - 5 để biết các lựa chọn môn học chuyên ngành
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Kinh doanh
Các chương trình học về kinh doanh được giới doanh nghiệp khen 
ngợi của Học viện Ara chú trọng đến việc trang bị cho bạn các 
kỹ năng tổ chức và phân tích xuất sắc, cách tiếp cận sáng tạo và 
khả năng thiết kế và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề trong 
thế giới thực. 

Bạn sẽ học hỏi từ những giáo viên chuyên gia và những doanh 
nhân lỗi lạc trong vùng, họ sẽ chia sẻ kiến thức của họ trong và 
ngoài khuôn viên trường. Bạn cũng sẽ có cơ hội để tăng cường 
việc học của mình thông qua các dự án nghiên cứu thực tế và 
thời gian đi thực tập trong doanh nghiệp.

Đề án giáo dục hợp tác (sinh viên bậc 
đại học)
Bạn sẽ đi thực tập tại một doanh nghiệp thực tế, ứng dụng những 
gì mà bạn đã học được trong thời gian tối thiểu 200 giờ. Bạn sẽ 
hoàn thành một dự án nghiên cứu quan trọng cho doanh nghiệp 
nơi bạn thực tập với nội dung có liên quan đến (các) chuyên 
ngành học của bạn. Mục đích là để tập hợp các kiến thức của 
toàn bộ chương trình học của bạn và để bạn ứng dụng nó vào 
một thách thức hoặc cơ hội thực tế.

Sinh viên tốt nghiệp các chương 
trình học này tìm được việc làm 
trong ngành:
• Kế toán – trợ lý kế toán, quản lý văn phòng, 
• Quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài chính, kế toán công chứng
• Tiếp thị
• Quản lý kinh doanh
• Quản lý dự án
• Quản lý sự kiện
• Quản lý bán lẻ và thương vụ
• Kho vận 
• Khởi nghiệp kinh doanh 
• Hoạch định tài chính 
• Quản lý vận hành

ara.ac.nz/business

Đề án công nghiệp (sinh viên học  
văn bằng sau đại học)
Bạn sẽ hoàn thành một đợt thực tập trong doanh nghiệp kéo dài 
200 giờ cùng với một dự án nghiên cứu trong môi trường kinh 
doanh thực sự. Chương trình đào tạo cấp bằng sau đại học cho 
phép sinh viên đã có bằng cấp trước đó có cơ hội học được các 
kỹ năng của một chuyên ngành mới và cải thiện đáng kể khả 
năng tìm được việc làm.

Stephan Kolsbjerg Ragunathan | Đan Mạch
Cử nhân Quản lý ứng dụng 

“ Tôi yêu mến các giảng viên. Họ đều rất 
thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ.”
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Công nghệ số
Các chương trình ICT chuyên sâu của chúng tôi được phát triển 
cùng với các công ty trong ngành để đảm bảo chúng được cập 
nhật và thiết thực. Chương trình học kết hợp lý thuyết và kỹ 
năng thực hành và được giảng dạy bởi các chuyên gia giàu kinh 
nghiệm hàn lâm và kinh nghiệm làm việc. Bạn sẽ tốt nghiệp với 
kiến thức và kỹ năng thực hành mà các nhà tuyển dụng đang tìm 
kiếm, được chuẩn bị kỹ lưỡng và có khả năng làm việc hiệu quả 
cao trong doanh nghiệp ngay từ ngày làm việc đầu tiên của bạn.

Đây là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên toàn 
thế giới cũng như tại thành phố Christchurch. Lĩnh vực công nghệ 
ở Canterbury có sự tham gia của 15.000 người trong vùng, với 
khoản đóng góp khổng lồ lên tới 2,4 tỉ đô la cho GDP của chúng 
tôi. Hãy khám phá hàng loạt cơ hội nghề nghiệp liên quan đến 
công nghệ khi theo học một trong các chương trình về ICT tại 
Học viện Ara. 

Cử nhân Công nghệ Thông tin & Truyền thông
• Phát triển Phần mềm
• Kết nối Mạng và Cơ sở Hạ tầng
• Hệ thống Thông tin

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin & 
Truyền thông
• Lập trình Giao diện Người dùng
• Thiết lập mạng
• Hệ thống thông tin, Chiến lược và Giải pháp
• An ninh mạng

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình 
học này tìm được việc làm trong 
ngành:
• Tổng đài Hỗ trợ CNTT
• phát triển phần mềm
• lập trình
• quản lý dự án
• phát triển ứng dụng
• quản trị cơ sở dữ liệu
• công nghệ phần mềm
• phân tích kiểm tra
• các vị trí khác có liên quan 

đến CNTT

• quản trị mạng
• kỹ thuật viên hỗ trợ
• phân tích hệ thống
• quản lý mạng
• chuyên viên hỗ trợ
• phát triển truyền thông 

tương tác
• phân tích kinh doanh
• quản lý ICT

ara.ac.nz/digital-technologies

Đề án Giáo dục hợp tác
Nếu bạn đang theo học khóa cử nhân ICT tại Học viện Ara, bạn 
sẽ đi thực tập trong một doanh nghiệp thực tế, ứng dụng những 
gì bạn học được và hoàn thành một dự án thực tế 450 giờ cho 
doanh nghiệp nơi bạn thực tập. Cơ hội này cũng có thể dành 
cho sinh viên ICT đang học chương trình đào tạo cấp bằng 
sau đại học.

Pornpitcha Worathongchai | Thái Lan
Cử nhân Công nghệ thông tin và truyền thông

“ Ara cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm 
thực tế giúp sinh viên vững vàng  
trong sự nghiệp.”
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Kỹ thuật & Xây dựng
Các chương trình kỹ thuật và xây dựng của chúng tôi được giảng 
dạy trong môi trường kích thích, khuyến khích sinh viên đặt câu 
hỏi và cân bằng giữa việc học lý thuyết và thực hành. Với cơ sở 
vật chất ấn tượng, được xây dựng có mục đích của chúng tôi, bạn 
sẽ học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có nhiều mối 
quan hệ trong ngành.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với một loạt các doanh nghiệp, cơ 
quan và tổ chức kỹ thuật để tạo ra các cơ hội thực tập, thực hành 
trong doanh nghiệp và các dự án nghiên cứu tiên tiến để phát 
triển kỹ năng của bạn hơn nữa.

Sinh viên tốt nghiệp các chương 
trình học này tìm được việc làm 
trong ngành:
• Kiến trúc – nhà mô phỏng kiến trúc 3D, nhà thiết kế kiến trúc
• Quản lý xây dựng – quản lý công trường xây dựng
• Khảo sát số lượng – chuyên viên khảo sát số lượng
• Thiết kế nội thất – nhà thiết kế nội thất, thiết kế sân khấu
• Kỹ thuật xây dựng dân dụng – kỹ thuật viên và chuyên viên 

công nghệ, nhà thiết kế, giám sát thi công, kỹ sư bán hàng 
hoặc dự án và các lựa chọn việc làm liên quan đến hoạt động 
hỗ trợ thiết kế và thi công các dự án phát triển cơ sở hạ tầng

• Kỹ thuật điện – kỹ thuật viên và chuyên viên công nghệ về 
điện, mạng máy tính, điện tử và viễn thông

• Kỹ thuật cơ khí - kỹ thuật viên và chuyên viên công nghệ, kỹ sư 
thiết kế, kỹ sư sản xuất, trưởng nhóm bảo trì, kỹ sư bán hàng 
hoặc kỹ sư đảm bảo chất lượng và các lựa chọn việc làm có 
liên quan, từ ngành chế tạo trong đô thị và cơ sở vật chất công 
nghiệp cao cấp cho đến các nhà máy chế biến nông sản

• Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính – người vận hành CAD, nhà 
thiết kế CAD, nhà thiết kế sản phẩm

ara.ac.nz/engineering
Các chương trình học kỹ 
thuật công nghệ cấp độ 
6 và 7 của Học viện Ara 
được tổ chức Kỹ nghệ 
New Zealand công nhận 
là đáp ứng các yêu cầu 
của Hiệp định Dublin 
và Sydney.

Hiệp hội Chuyên viên Khảo 
sát Số lượng Thái Bình 
Dương

Bằng cử nhân Xây dựng 
(Kinh tế Xây dựng) và 
Văn bằng sau đại học về 
Kinh tế Xây dựng được 
công nhận bởi Viện kinh 
tế xây dựng New Zealand 
cho mục đích xin làm 
thành viên.

Simon Yiheng Lu | Trung Quốc
Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật (Dân dụng)

“ Ara đã giúp tôi tạo dựng mối liên hệ giữa 
ngành và trường.”
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Sức khỏe
Các chương trình học về chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cung 
cấp cho bạn sự đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm và các mối liên 
hệ trong ngành để đem các kỹ năng và năng lực cá nhân của bạn 
đến những nơi cần bạn.

Bất kể bạn chọn học chuyển tiếp theo kiểu nào, thì những bằng 
cấp được đánh giá cao của chúng tôi sẽ cung cấp một sự khởi 
đầu hoàn hảo cho sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ học hỏi từ các 
chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm, đam mê chia sẻ kiến thức 
của họ.

‘Manawa’, cơ sở đào tạo ngành chăm sóc sức khỏe mới toanh, 
được thiết kế có mục đích của chúng tôi tại Christchurch, cách 
bệnh viện chính của thành phố hai phút đi bộ. Đi vào hoạt động 
vào tháng 7 năm 2018, học sở có các công cụ mô phỏng và 
đào tạo mới nhất, và được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các sinh viên, giáo viên và 
chuyên gia y tế.

Học viện Ara thường xuyên có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi 
tốt nghiệp ngành điều dưỡng cao nhất New Zealand. Trong năm 
2018, kết quả đạt được gần như hoàn hảo và chưa từng có với 
99% sinh viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm trong vòng bốn 
tháng sau khi làm bài thi hành nghề cấp quốc gia.

Sinh viên tốt nghiệp các chương 
trình học này tìm được việc làm 
trong ngành:
• Chăm sóc sức khỏe - nữ hộ sinh, bác sĩ chụp X-quang, kỹ thuật 

viên bức xạ y tế, bác sĩ nắn chỉnh xương
• Dịch vụ Xã hội - nhân viên công tác xã hội, nhân viên hỗ trợ 

chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhân viên hỗ trợ cộng đồng

ara.ac.nz/healthcare

ara.ac.nz/social-services

Bản đồ vị trí Manawa

Rong Wang | Trung Quốc
Cử nhân Điều dưỡng

“ Nơi đây cho tôi một hành trang vững 
chắc trong nghề điều dưỡng.”
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Khoa học
Ngày càng nổi lên nhiều vai trò dành cho những người có tư duy 
thực tế và phân tích để tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho các cá 
nhân và thậm chí cả cộng đồng.

Các bằng cấp chuyên ngành khoa học của chúng tôi đã được tạo 
ra trong mối quan hệ hợp tác với các nhà tuyển dụng để đáp ứng 
nhu cầu doanh nghiệp. Được giảng dạy bởi các chuyên gia có trình 
độ cao và giàu kinh nghiệm, chúng được thiết kế để đem đến nghề 
nghiệp thực tế, giúp bạn có thể ứng dụng kiến thức của mình và 
làm việc thành thạo trong ngành nghề mà bạn đã chọn ngay từ 
ngày đầu tiên.

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình 
học này tìm được việc làm trong ngành:
• Khoa học - kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, y tá thú y, kỹ thuật 

viên nghiên cứu, công nhân vườn thú, nhà lai tạo giống động vật, 
quản lý chuồng chó

• Nâng cao sức khỏe - nhà nghiên cứu khoa học sức khỏe, chuyên 
gia tư vấn sức khỏe/lối sống, chuyên viên nâng cao sức khỏe

• Dinh dưỡng con người - chuyên gia dinh dưỡng, nhà phát triển 
sản phẩm dinh dưỡng

• Khoa học thể thao – chuyên viên phân tích thành tích, huấn 
luyện viên cải thiện thành tích, chuyên gia trị liệu thể thao, huấn 
luyện viên thể dục theo nhóm, huấn luyện viên cá nhân, quản lý 
phòng gym

ara.ac.nz/science

ara.ac.nz/sportscience

Nisha Dhungel | Nepal
Văn bằng sau đại học ngành Công nghệ phòng thí nghiệm

“ Tất cả giảng viên đều nhiệt tình hỗ trợ và 
vô cùng thân thiện.”
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Ngành Khách sạn - 
Nhà hàng & Dịch vụ
Cho dù bạn khao khát trở thành đầu bếp, thợ làm bánh, chuyên 
viên trong khách sạn nhà hàng, chuyên gia chăm sóc sắc đẹp, 
nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia du lịch hoặc điều hành du lịch, 
chúng tôi đều có một lựa chọn học tập để giúp bạn thực hiện ước 
mơ của mình.

Bạn sẽ học hỏi từ những giáo viên đam mê ngành nghề của họ 
và có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với bạn. Cơ sở vật chất của 
chúng tôi thì tuyệt vời và bao gồm năm nhà bếp thương mại, một 
tiệm bánh, hai nhà hàng thực hành (Visions ở Christchurch và 
Starz ở Timaru), một quán cafe và bar thực hành, phòng barista, 
salon làm tóc và thẩm mỹ và phòng mô phỏng dịch vụ đặt phòng 
và dọn vệ sinh.

Chúng tôi là trường đầu tiên ở New Zealand có tất cả các chương 
trình dạy nấu ăn và làm bánh được Hiệp hội đầu bếp thế giới 
công nhận.

Học viện Ara (bao gồm tiền thân là 
trường CPIT & Aoraki Polytechnic) đã 
giành được giải thưởng Nestle Toque 
d’Or Supreme 16 lần trong số 28 lần 
kể từ khi được khởi công xây dựng vào 
năm 1991.

Sinh viên tốt nghiệp các chương 
trình học này tìm được việc làm 
trong ngành:
• Nấu ăn – đầu bếp, thợ làm bánh, nhà cung cấp thực phẩm
• Khách sạn nhà hàng – nhân viên phục vụ trong nhà hàng, 

nhân viên pha cà phê, nhân viên giữ cửa, điều phối viên tiệc 
tùng, nhân viên lễ tân khách sạn

• Du lịch và lữ hành - nhân viên tư vấn du lịch, nhân viên hãng 
hàng không hoặc tàu du lịch, hướng dẫn viên du lịch

• Liệu pháp Làm đẹp - chuyên gia trị liệu làm đẹp, nghệ sĩ trang 
điểm, kỹ thuật viên làm móng, tư vấn chăm sóc da, đại diện 
bán hàng, quản lý salon/phòng khám hoặc chủ cơ sở

ara.ac.nz/hospitality

ara.ac.nz/hair-beauty-massage Danielle Smith Arestrup | Đan Mạch
Cử nhân Quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn quốc tế

“ Tôi đã có được sự tự tin nhưng cũng học 
được rất nhiều điều về bản thân mình.”
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Sáng tạo
Tài năng, sự khéo léo và nguồn cảm hứng của bạn sẽ được 
nuôi dưỡng bằng nhiều bằng cấp chuyên ngành sáng tạo của 
chúng tôi. 

Các chương trình học của chúng tôi được dẫn dắt bởi các chuyên 
gia trong ngành và tập trung vào việc khuyến khích tính sáng 
tạo độc đáo của bạn và phát triển các kỹ năng bạn cần để thành 
công trong các lĩnh vực cạnh tranh cao này.

Tại Học viện Ara, chúng tôi chú trọng bản chất thực tế của việc 
học, đào tạo thực hành tại nơi làm việc. Điều này đảm bảo rằng 
bạn sẽ đạt được một mức độ thành thạo cần thiết tại nơi làm việc 
và sẽ tự tin cũng như có đủ khả năng khi bạn tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp các chương 
trình học này tìm được việc làm 
trong ngành:
• Nghệ thuật và thiết kế - nhà thiết kế đồ họa, nhà thiết kế đa 

phương tiện, nhà làm phim hoạt hình, nhà thiết kế đồ trang 
sức, họa sĩ

• Thời trang - nhà thiết kế thời trang, người mua hàng thời trang, 
nhà tạo mẫu

• Nhiếp ảnh - nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghệ sĩ nhiếp ảnh
• Truyền thông và phát thanh truyền hình – người vận hành máy 

quay, biên tập viên, hậu kỳ, hiệu ứng thị giác, phát thanh viên 
truyền hình, phát thanh viên radio, nhà báo, đạo diễn 

• Âm nhạc và biểu diễn - diễn viên, ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ tự 
do, đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, người quản 
lý nghệ sĩ

ara.ac.nz/art-and-design

ara.ac.nz/music-arts

ara.ac.nz/music-theatre

ara.ac.nz/broadcasting

Tsumuki Taniguchi | Nhật Bản
Văn bằng Nhiếp ảnh chuyên nghiệp

“ Khóa học này rất thực tế và tôi có 
thể học rất nhiều kỹ năng một cách 
nhanh chóng.”
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Phát triển Bền vững và 
Giáo dục Ngoài trời
Với bằng cấp về ngôn ngữ hoặc giáo dục, bạn có thể nuôi 
dưỡng các mối quan hệ và giúp đỡ người khác đạt được mục 
tiêu của họ.

Các chương trình giáo dục của chúng tôi bao gồm giáo dục ngoài 
trời và dạy tiếng Anh cho người lớn. Các chương trình giáo dục 
ngoài trời của Học viện Ara nhấn mạnh tính bền vững và tận dụng 
tối đa môi trường ngoài trời tuyệt đẹp và đa dạng, gần các học sở 
Christchurch và Timaru của chúng tôi.

Sinh viên tốt nghiệp các chương 
trình học này tìm được việc làm 
trong ngành:
• Phát triển bền vững và giáo dục ngoài trời - giáo viên giáo dục 

ngoài trời, hướng dẫn viên du lịch phiêu lưu hoặc du lịch sinh 
thái, hướng dẫn viên giải trí hoặc bảo tồn, hướng dẫn viên trượt 
tuyết/lướt ván tuyết

ara.ac.nz/sustainability-outdoor-education

Sem Eijwoudt | Hà Lan
Cử nhân Phát triển Bền vững và Giáo dục Ngoài trời

“ Bạn cảm nhận được không khí toàn cầu 
vì có rất nhiều sinh viên quốc tế.”
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Quy trình nộp đơn dành cho sinh viên quốc tế
Du học là một bước ngoặt lớn. Khi bạn quyết định đăng ký theo học tại Ara, bạn có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong 
toàn bộ quá trình. 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:

1 nộp đơn đăng ký 2 chuẩn bị visa 3 đến New Zealand

Danh sách kiểm tra hồ sơ đăng ký

• Đơn đăng ký dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn tất và có đầy đủ chữ ký
• Bản dịch tiếng Anh được công chứng và bản gốc có chứng thực của bằng cấp đầu 

vào và hồ sơ học tập
• Bản sao kết quả IELTS hoặc PTE hợp lệ hoặc bằng chứng khác về trình độ tiếng Anh
• Thông tin chi tiết về bất kỳ kinh nghiệm làm việc liên quan nào, ví dụ: sơ yếu lý lịch, hồ 

sơ cá nhân, người giới thiệu
• Bài luận cá nhân - cho chúng tôi biết lý do bạn muốn học chương trình này và kế 

hoạch của bạn là gì sau khi hoàn thành chương trình này

BƯỚC MỘT
Nộp đơn đăng ký

Điền thông tin vào mẫu đơn đăng ký học trực 
tuyến, dạng kỹ thuật số hoặc bản in

Kiểm tra xem bạn đã hoàn thành tất cả các 
phần của mẫu đơn và đính kèm tất cả tài liệu 
được yêu cầu (xem danh sách kiểm tra bên 

dưới) hay chưa

Nộp đơn đăng ký (trực tuyến*, qua email hoặc 
qua đường bưu điện)

BƯỚC HAI
Chuẩn bị visa

Nhận thư mời nhập học không có điều kiện

Thanh toán phí, trừ khi quốc gia của bạn yêu 
cầu sự phê duyệt trên nguyên tắc (AIP) từ Cơ 

quan di trú NZ. Các quốc gia này sẽ thanh 
toán phí ngay khi AIP được cấp.

Nhận thư mời nhập học – hóa đơn thu tiền

Nộp hồ sơ xin cấp visa tại  
immigration.govt.nz

BƯỚC BA
Đến New Zealand

Cung cấp thông tin ngày bạn đến New 
Zealand cho bộ phận tuyển sinh quốc tế

Nhận thông báo xác nhận chỗ ở  
(nếu được yêu cầu)

Đến New Zealand

Đến trình diện Bộ phận Tuyển sinh và Đăng ký 
Nhập học, mang theo hộ chiếu, visa và bảng 

điểm của bạn

Tham gia sinh hoạt định hướng

Bắt đầu tham gia lớp học
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Chính sách hoàn tiền
Chúng tôi hiểu rằng đôi khi có sự thay đổi về sức khỏe hoặc hoàn cảnh của bạn, ảnh hưởng đến kế hoạch học tập với chúng tôi của 
bạn. Điều quan trọng là bạn hiểu rõ Chính sách Hoàn tiền của Học viện Ara và chính sách này được xây dựng dựa theo ‘Lộ trình Học 
tập’ của sinh viên. Điều này có nghĩa là thời lượng của chương trình học như được nêu chi tiết trong bảng kê chi phí và được chấp nhận 
khi thanh toán và đăng ký nhập học. Bảng tính số tiền hoàn lại như sau.

Căn cứ để hoàn tiền Số tiền hoàn lại (Học phí) Phí sắp đặt 
homestay

Giấy tờ sinh viên cần nộp

Sinh viên rút lui trước ngày bắt đầu Lộ trình 
Học tập

Hoàn lại toàn bộ trừ đi NZ$500 
chi phí hành chính

Không hoàn lại
Hoàn tất Đơn xin Rút lui (đơn điều 
chỉnh đăng ký nhập học)

VÀ
Yêu cầu rút lui bằng văn bản  
(gửi email hoặc thư đến  
intladmissions@ara.ac.nz)

Sinh viên rút lui trong vòng bảy ngày dương lịch 
đầu tiên tính từ ngày bắt đầu Lộ trình Học tập

Đã đóng 80% học phí  (20% học phí 
sẽ được khấu trừ cho các mục đích quản 
lý hành chính) 

Không hoàn lại

Sinh viên rút lui sau ngày dương lịch thứ bảy tính 
từ ngày bắt đầu Lộ trình Học tập Không hoàn lại Không hoàn lại

Cơ quan Quản lý nhập cư New Zealand không đồng 
ý cấp visa du học

Hoàn lại toàn bộ trừ đi $500 chi 
phí hành chính Không hoàn lại

Thông báo chính thức của Cơ 
quan Quản lý nhập cư New 
Zealand cho biết đơn xin visa du 
học đã bị từ chối.

Cơ quan Quản lý nhập cư New Zealand từ chối gia 
hạn visa du học vì lý do đi học không đầy đủ, thành 
tích học tập không đạt yêu cầu và/hoặc xin visa trễ 
(Điều 61) 

Đã đóng 80% học phí (20% học phí 
sẽ được khấu trừ)

HOẶC
Tiền hoàn lại sẽ được định mức 
theo tỷ lệ dựa trên ngày chuyên 
cần cuối cùng 

Không hoàn lại Thông báo chính thức của Cơ 
quan Quản lý nhập cư New 
Zealand cho biết đơn xin visa du 
học đã bị từ chối

Học viện Ara hủy bỏ việc đăng ký nhập học Không hoàn lại Không hoàn lại Thư hủy bỏ việc đăng ký học.

Xem xét thông cảm (chỉ được xem xét khi hoàn cảnh dẫn đến 
việc rút lui nằm ngoài tầm kiểm soát của sinh viên và đáp ứng các 
yêu cầu của Chính sách Xem xét Hoàn lại Chi phí, bao gồm Xem xét 
Thông cảm)

Số tiền hoàn lại sẽ được xác 
định tùy từng trường hợp cụ thể.

Quyết định hoàn lại 
sẽ được xác định 
tùy từng trường hợp 
cụ thể.

Giấy tờ bằng chứng hỗ trợ cho đơn 
xin hoàn tiền của bạn và Đơn xin 
xem xét thông cảm



New Year’s Day Sunday 1 January 

Day After New Year Monday 2 January

Waitangi Day Monday 6 February

Good Friday Friday 7 April

Easter Monday Monday 10 April

ANZAC Day (Observed) Monday 24 April

Queen's Birthday Monday 5 June

Matariki Friday 14 July

South Canterbury Anniversary Day Monday 25 September

Labour Day Monday 23 October

Canterbury Anniversary Day Friday 17 November

Christmas Day Monday 25 December

Boxing Day Tuesday 26 December

05004 – International Fees 2023 | Mar 2023

Public holidays

Fees and dates 2023

We recommend you budget $1667 per month for living 
expenses including accommodation and general living costs.

Living expenses

Exam fees
IELTS exam fee $395

Pearson Test of English exam fee $385

Other fees
Student Services Levy $340 per year

Student carpark $5.50 per day

English Language courses
Course Duration Start Date Fees

Administration fee $250

Student Services Levy
$8  
per week

Intensive English

IELTS Preparation 
(IELTS Exam fee not included)

4 weeks 
(Minimum)

Every Monday

Starts 6 February

Finishes 22 December

$390  
per week

English plus  
Volunteer Work

8 weeks Flexible $3,120 

Work placement fee $275

NZCEL  
(New Zealand Certificate in 
English Language)  

Level 3 
Level 3 Applied 
Level 4 Academic 
Level 5                     

18 weeks

6 February

17 July 

18 September  
(level 4 only)

$8,000

per  
semester

CELTA 4 weeks Please enquire $5,468

Customised group  
programmes

4 weeks 
(Minimum)

Please enquire
Please 
enquire

Homestay Christchurch Timaru

Placement Fee/Introduction Fee
All homestay placements, from outside 
New Zealand. (Includes arrival airport transfer, 
orientation and arrival pack) 

$320 $320 
 

Airport meeting and transfer to homestay in 
Timaru (one way)

– $60

Homestay Fee (minimum 4 weeks) 
(includes two meals on weekdays and  
three meals on the weekend)

$280 $280

Homestay Fee 
(includes three meals a day)

$315 $315

Transportation Christchurch Timaru

Bus fare (Metrocard) - unlimited travel $106 per month $66 per month

Bus fare (Metrocard) – weekly maximum $26.50 per week
$16.50 per 
week

Bus fare (Metrocard) $2.65 per ride $1.65 per ride

Bus fare (cash) $4.20 per ride $2.50 per ride

Other important dates 
Ara campus reopens Monday 9 January

Timaru Graduation Thursday 16 February

Autumn Graduation Friday 31 March

Daylight saving ends Sunday 2 April

Ara closed (Tuesday after Easter) Tuesday 11 April

Spring Graduation Friday 15 September

Daylight saving starts Sunday 24 September

Ara campus closes Friday 22 December

International students (including group students) must have 
appropriate and current medical insurance while in New Zealand. 
The cost of insurance for a full-time student is:

Medical & travel insurance

$730 for 45-48 weeks (12 months)

$365 for 21-24 weeks (6 months)

$61 for 1-30 days (1 month)

Note: Fees are correct at the time of publication and are 
subject to change without notice.
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ENGLISH FOR FURTHER STUDY (NZCEL)
C NZ Certificate in English Language (General) T 3 18 weeks Feb/Jul $8,000 IELTS 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0

C NZ Certificate in English Language (Applied) T 3 18 weeks Feb/Jul $8,000 IELTS 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5

C NZ Certificate in English Language T 4 18 weeks Feb/Jul/Sep $8,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C NZ Certificate in English Language 5 18 weeks Feb/Jul $8,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

FOUNDATION
C Study and Career Preparation T 3 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

C Study and Career Preparation T 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0

ARCHITECTURAL STUDIES
G Construction Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G Quantity Surveying 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G Building Information Modelling (BIM) 7 1 year Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Architectural Studies 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Construction  
(with specialisations in Construction Management and Quantity Surveying)

7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Architectural Technology 6 2 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Construction   
(with specialisations in Construction Management and Quantity Surveying)

6 2 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

CREATIVE

M Master of Creative Practice 9 1.5 years Feb $25,835* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

P Postgraduate Diploma in Creative Practice 8 1 year Feb $27,500* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

B Design (with specialisations in Applied Visual Art, Fashion,  
Motion Design,, and Visual Communication)

7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Digital Media and Design T 
(only) 5 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Creativity T 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Digital Media and Design T 4 6 months Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Fashion 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

BUSINESS
G  Applied Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Business Information Systems 7 1 year Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G Business Transformation & Change 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Human Resource Management 7 1 year Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Marketing and Sales 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Operations & Production Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Project Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Strategic Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Supply Chain Logistics 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Accounting 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Applied Management (with specialisations) 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Business 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Business (Administration & Technology) 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Business (Administration & Technology) 3 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

COMMUNICATIONS & MEDIA
B Broadcasting Communications 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

COMPUTING & ICT
G  Information & Communication Technologies 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Information & Communication Technologies 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Cybersecurity 6 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Systems Administration 6 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Web Development and Design 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

D Information Technology Technical Support 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Information Technology Essentials* 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

IELTS Entry Requirement

Legend:    C  Certificate   D  Diploma   B  Bachelor     G  Graduate   P  Post Graduate   M  Master’s
*Study grant has been applied     **Entry requirements and fees are subject to change.
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ENGINEERING
B Engineering Technology (Electrical) 7 3 years Feb $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0

B Engineering Technology (Civil) 7 3 years Feb/Jul $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0

B Engineering Technology (Mechanical) 7 3 years Feb/Jul $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0

D Engineering (Electrical) 6 2 years Feb $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Engineering (Civil) 6 2 years Feb/Jul $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Engineering (Mechanical) 6 2 years Feb/Jul $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Engineering (Electronic) 6 2 years Feb $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

HOSPITALITY &  SERVICE INDUSTRIES
B International Tourism and Hospitality Management 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Hospitality Management 5 & 6 2 years Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

D Cookery (Advanced) - Cookery Strand T 4 & 5 2 years Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

D Cookery (Advanced) - Patisserie Strand T 4 & 5 2 years Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Baking (Generalist) (Career Baker) T 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Food & Beverage Service 3 & 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

C Tourism & Travel 3 & 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

HAIR & BEAUTY
D Beauty Therapy 5 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Beauty Therapy T 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

HEALTH
P Osteopathy 8 1 year Feb $27,500* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

P Health Practice 8 1 year Feb/Jul $27,500* IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

G Nursing 7 1 year Feb/Jul $28,000* IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B Medical Imaging 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B Midwifery 7 3 years Jan $37,333 IELTS 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0

B Musculoskeletal Health 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Nursing T 7 3 years Feb/Jul $28,000 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B Nursing (Master of Health Sciences Professional Practice) 7 2 years Feb
Please 
enquire

IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B Social Work 7 4 years Feb $25,000 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

D Enrolled Nursing 5 1.5 years Mar $28,000 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

C Health and Wellbeing (Social and Community Services) 4 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Exercise 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

– Competency Assessment Programme - 9 weeks Feb/Jul
Please 
enquire

IELTS 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0

LANGUAGES AND EDUCATION

C
English Language Teaching to Speakers of Other Languages 
(CELTA)

5 1 month May $5,468 IELTS 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

OUTDOOR EDUCATION
M Sustainable Practice 9 1.5 years Feb/Jul $25,835* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

P Sustainable Practice 8 1 year Feb/Jul $27,500* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

G Sustainability and Outdoor Education 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Sustainability and Outdoor Education 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Outdoor and Adventure Education (Multiskilled) 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

PERFORMANCE
B Music 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Music Theatre 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

C Music 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Performing Arts 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

SCIENCE
G Laboratory Technology 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5

B
Applied Science with specialisations in Human Nutrition, Health Promotion and 
Sport & Exercise Science)

7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Applied Science 6 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Applied Science 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

D Veterinary Nursing 6 1 year Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

C Animal Technology (with Veterinary Nursing Assistant strand) 5 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Animal Management with Companion Animal strand 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

IELTS Entry Requirement
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Các yêu cầu của Bộ quy tắc
Học viện Ara đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Bộ Quy tắc Giáo dục (Mục vụ 
Chăm sóc Sinh viên Đại học và Sinh viên Quốc tế) Năm 2021 được quản lý bởi Cơ 
quan Quản lý Bằng cấp New Zealand (NZQA). Bản sao của Bộ Quy tắc được nhà 
trường cung cấp theo yêu cầu hoặc có sẵn trên trang web của NZQA tại:

nzqa.govt.nz/providers-partners/tertiary-and-international-learners-code/

Nhập cư
Thông tin chi tiết, đầy đủ về các yêu cầu visa và giấy phép, tư vấn về quyền làm 
việc tại New Zealand trong khi đi học và các yêu cầu báo cáo có sẵn trên trang 
web của Cơ quan Quản lý nhập cư New Zealand, bạn có thể xem tại: 

immigration.govt.nz

Quyền lợi khám chữa bệnh
Hầu hết sinh viên quốc tế không được hưởng các dịch vụ y tế được tài trợ giá 
trong khi du học ở New Zealand. Nếu bạn chữa trị bệnh trong khi theo học, bạn 
có thể phải thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị. Thông tin chi tiết, đầy đủ về quyền 
lợi khám chữa bệnh được tài trợ giá có sẵn trên trang web của Bộ Y tế, bạn có thể 
xem tại: 

health.govt.nz

Bảo hiểm tai nạn
Tổ chức ACC (Công ty bồi thường tai nạn) cung cấp bảo hiểm tai nạn cho tất cả 
công dân, thường trú dân và du khách tại New Zealand, tuy nhiên bạn vẫn có thể 
phải chi trả tất cả các chi phí y tế và chi phí liên quan khác. Xem thêm thông tin 
trên trang web của ACC 

acc.co.nz 

Bảo hiểm y tế
Học viện Ara yêu cầu tất cả sinh viên quốc tế phải có bảo hiểm y tế và du lịch toàn 
diện. Đây là một yêu cầu pháp lý của Bộ Quy tắc giáo dục (Chăm sóc sinh viên 
quốc tế) của Bộ Giáo dục New Zealand. Công ty bảo hiểm mà Học viện Ara khuyến 
nghị là Allianz StudentPlus, vì sản phẩm của họ được thiết kế đặc biệt đáp ứng 
nhu cầu của sinh viên của chúng tôi. Tìm hiểu thêm thông tin tại:

ara.ac.nz/insurance

PO Box 540, Christchurch 8140, New Zealand

Điện thoại: +64 3 940 8389

Email: international@ara.ac.nz

ara.ac.nz/international

Đạo luật về Quyền riêng 
tư của New Zealand
Thông tin cá nhân được bảo vệ 
theo Đạo luật Quyền riêng tư 
Năm 2020 của New Zealand.

Thông tin do Ara thu thập và lưu 
giữ sẽ được sử dụng để đăng ký 
và ghi danh cho bạn, hỗ trợ bạn 
trong việc học tập, sắp xếp thời 
gian ở lại New Zealand, theo dõi 
phúc lợi và sự tiến bộ của bạn, 
đồng thời giữ liên lạc với bạn 
trong tương lai.

Thông tin về việc ghi danh, 
chuyên cần, tiến độ và phúc lợi 
của bạn có thể được thu thập 
và tiết lộ cho cha mẹ, người 
giám hộ, cơ quan, các nhà cung 
cấp dịch vụ giáo dục quốc tế 
khác, Cảnh sát, Bộ Tòa án, Bộ Di 
trú NZ, Cơ quan Cấp bằng NZ, 
Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao & 
Thương mại, Bộ Giáo dục NZ, 
hoặc đại lý bảo hiểm.




