TOUR GIÁO DỤC VÀ
VĂN HÓA TẠI
ĐẠI HỌC CQ ÚC
TOUR VUI VẺ CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI
Đại học CQ có trên 25 năm kinh nghiệm tổ chức
các nhóm tour học tập tại học sở Rockhampton
cho thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới.
ROCKHAMPTON
Khi tới thăm chúng tôi, bạn sẽ được thưởng thức toàn bộ các trải
nghiệm tuyệt vời mà Rockhampton thuộc Đại học CQ mang tới trong
chương trình học Tiếng Anh được cá nhân hóa, tham gia tuyệt đối và
năng động.Tham quan và các hoạt động bao gồm:
»» Trải nghiệm các biểu tượng của nước Úc như khám phá rạn san hô
Great Barrier Reef, ôm ấp gấu túi và cho chuột túi ăn
»» Các trải nghiệm đại học như các buổi hội thảo chuyên đề thực tế ảo,
thực tế tăng cường và thực tế kết hợp, các chương trình Khoa học Kỹ
thuật Công nghệ và Toán học (STEM) và các hoạt động, hội thảo bảo
vệ môi trường
»» Sống trong một môi trường an toàn, tự nhiên, bao gồm và có sự tham
gia tại học sở Rockhampton của Đại học CQ
»» Các bài học Tiếng Anh và Văn hóa được thiết kế theo nhu cầu của bạn
»» Các hoạt động thử thách và phát triển cá nhân như khám phá hang
động và tụt dây xuống núi
»» Cơ hội để kết bạn mới trong các chuyến thăm trường cấp ba tại Úc.
Rockhampton là một thành phố khu vực tại Queensland Úc, và là nơi
đặt bản doanh học sở lớn nhất của Đại học CQ tại Úc. Rockhampton có
một trung tâm hoàn hảo để khám phá bãi biển, vùng nông thôn và mọi
thứ ở giữa hai khu vực.
Quy mô nhóm: trên 10 người tham gia
Tuổi: 13 tới 18
Thời lượng: 1 – 12 tuần
Có sẵn: quanh năm
Ký túc xá: trong trường

Nhận xét của các sinh viên và lãnh đạo Học sở
CQUni trước đây:
‘Tôi đã có thời gian tuyệt
vời tại đây. Mọi thứ đều
tuyệt diệu. Phòng tôi ở
luôn sạch sẽ và thoải mái,
đồ ăn ngon và lành mạnh.’
– LE KIM HUANG
sinh viên tham gia tour
học tập

‘Đảo Keppel và các Hang
động Capricorn thật tuyệt
vời. Tôi đã có một khoảng
thời gian thú vị tại đây. Tôi
sẽ luôn khắc ghi những
phút giây tuyệt vời về
CQU và thời gian ở đây.’
– LE MINH THU
sinh viên tham gia tour
học tập

‘Tour này thật tuyệt vời.
Mọi thứ đều hay. Tất cả
nhân viên đều thân thiện
và tận tình. Tour rất chi tiết
và thú vị. Tôi đã học được
nhiều điều mới về Thổ dân
Úc và Văn hóa Úc.’
– PHAM LAN ANH
Trưởng nhóm tour

‘Tại học sở Rockhampton của Đại học CQ, bạn sẽ tận hưởng
sự đón tiếp nồng hậu tại ký túc xá trong trường Capricornia
College. Bạn sẽ được chào đón vào cộng đồng an toàn và
sinh động của chúng tôi và có được trải nghiệm cho bản thân
để biết tại sao cuộc sống tốt hơn khi ở tại học sở.’
– Mark Williams, Giám đốc phụ trách Nơi ở cho Sinh viên
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