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Thay đổi Mức độ xét duyệt đối với Thị thực Học phổ thông.

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2008 sẽ có sự thay đổi tích cực về mức độ xét duyệt thị thực đối với
những du học sinh Việt Nam xin thị thực đi học Phổ thông (diện thị thực 571). Mức độ xét
duyệt cho diện thị thực này sẽ được giảm từ mức độ xét duyệt 3 xuống mức độ 2.

Sự thay đổi mức độ xét duyệt thị thực từ mức độ 3 xuống mức độ 2 có ý nghĩa gì ?

Thay đổi mức độ xét duyệt có nghĩa là có sự thay đổi về các yêu cầu cần chứng minh (khả năng
thông thạo Anh ngữ, khả năng tài chính và các yêu cầu khác); việc hạ thấp mức độ xét duyệt có
nghĩa là các yêu cầu cần chứng minh được hạ thấp. Những thay đổi chính cho đương đơn xin
thị thực đi học Phổ thông ̣(diện thị thực 571) và những người làm giám hộ cho các du học sinh
được liệt kê dưới đây:

Yêu cầu cần chứng minh trước đây cho

đương đơn xin thị thực đi học Phổ thông - mức độ xét duyệt 3
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đương đơn xin thị thực đi học Phổ

thông - mức độ xét duyệt 2

- Bằng chứng có đủ khả năng tài chính để chi trả cho việc đi lại, học tập và các chi phí sinh hoạt trong 2

- Phần tài chính này phải được gửi trong ngân hàng trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng liên tục nga

- Phải nộp bằng chứng về nguồn thu nhập.
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- Bằng chứng có đủ khả năng tài chính
12 để
tháng
chi trả
đầu;
cho việc đi lại, học tập và các chi phí sinh hoạt trong

- Phải nộp bằng chứng về nguồn thu nhập nếu là tài chính từ tài khoản ngân hàng; trong trường hợp tài

- Đương đơn phải chứng minh mình đạt trình độ thông thạo Anh ngữ đáp ứng được yêu cầu của nhà trư

- Nếu đương đơn không phải là sinh viên thuộc chương trình trao đổi văn hóa và bắt buộc phải học một

Đương đơn phải chứng minh rằng mình đạt trình độ Anh ngữ thông thạo đáp ứng được yêu cầu của nhà

- Đương đơn phải chứng minh rằng mình đã học hết lớp 6 (hoặc tương đương)

- Đương đơn sẽ:

- Dưới 17 tuổi khi xin vào học lớp 9.
- Dưới 18 tuổi khi xin vào học lớp 10.
- Dưới 19 tuổi khi xin vào học lớp 11.
- Dưới 20 tuổi khi xin vào học lớp 12

- Đương đơn phải chứng minh được là
ít nhất
vào thời điểm nộp hồ sơ đương đơn
làphải đủ

- Đương đơn phải chứng minh rằng mình đạt được yêu cầu của nhà trường về trình độ học vấn.
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Những thông tin khác về thị thực du học

Để biết thông tin về thị thực du học, vui lòng xem trang web của Bộ Nhập cư và Quốc tịch
(DIAC) http://www.immi.gov.au/students/index.htm

Để biết thêm chi tiết về việc nộp đơn xin thị thực du học tại Việt Nam, vui lòng xem trang web
của Đại sứ quán Úc

http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/visa%5fand%5fMigration..html

Liên hệ để có thêm các thông tin chi tiết:

Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Giáo dục Quốc tế Trường Phát
Địa chỉ: 15 D2A Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
ĐT:
04 3767 4943/ Hotline Mrs. Quỳnh Dao: 0904 197 282
Email: admin@duhoctruongphat.com
Website: www.duhoctruongphat.com
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