
TRƯỚC KHI VÀO ĐẠI HỌC
westernsydney.edu.au/starting
có mọi thứ bạn cần biết để thành công ở trường 
đại học.

BẮT ĐẦU TẠI WESTERN SYDNEY 
UNIVERSITY
Các Buổi họp Định hướng (Orientation Sessions) là  
cơ hội để bạn tìm hiểu thêm về khóa học của mình 
và gặp gỡ các sinh viên khác và nhân viên giảng dạy.
westernsydney.edu.au/orientation

BẠN BÈ (MATES)
Nếu bạn là sinh viên năm thứ nhất, MATES cung cấp 
cho bạn cơ hội liên kết với các sinh viên mới khác 
và các sinh viên hướng dẫn đang học trong những 
năm sau. Chương trình này sẽ giúp bạn gặp gỡ bạn 
bè, liên kết với các sinh viên khác và có được kiến 
thức và kỹ năng để ổn định cuộc sống tại Đại học.
westernsydney.edu.au/mates

Nơi tới hỏi
Bạn có thắc mắc? Trung tâm Sinh viên (Student 
Central) là điểm đầu tiên bạn cần liên lạc để xin 
thông tin, sự tư vấn, các mẫu đơn và để được giới 
thiệu đến các dịch vụ khác.

CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:
Đt: 1300 668 370
E: studentcentral@westernsydney.edu.au
Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang mạng của 
chúng tôi:
westernsydney.edu.au/studentcentral

Dịch vụ Tư vấn
Dịch vụ Tư vấn (Counselling Service) cung cấp các 
cuộc hẹn tư vấn riêng tư cho từng người kể cả tư 
vấn gặp mặt trực tiếp, qua điện thoại và trực tuyến.

ĐỂ XIN HẸN:
Đt: 1300 668 370
E: counselling@westernsydney.edu.au
Để biết thêm chi tiết và các nguồn tài nguyên,  
hãy xem trang mạng:
westernsydney.edu.au/counselling

Dịch vụ Phúc lợi
Dịch vụ Phúc lợi Sinh viên (Student Welfare Service) 
cung cấp dịch vụ bảo mật; chúng tôi có thể giúp bạn:

 ≥ hỗ trợ và vận động - bằng cách giúp bạn len lỏi 
trong các hệ thống tại Đại học và cung cấp sự 
hỗ trợ nếu bạn gặp khó khăn (trong việc học tập 
hoặc cá nhân).

 ≥ hỗ trợ tài chính - Dịch vụ cung cấp nhiều loại hỗ 
trợ tài chính để giúp bạn trong các chi phí liên 
quan đến giáo dục và sinh hoạt cơ bản, kể cả các 
khoản tiền cho vay không tính tiền lời, các khoản 
trợ cấp, phiếu mua sách và trợ giúp thực phẩm 
trong trường hợp khẩn cấp. 

Có các cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại.

ĐỂ XIN HẸN:
Đt: 1300 668 370
E: welfareservices@westernsydney.edu.au 
Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang mạng: 
westernsydney.edu.au/welfare

Dịch vụ cho Người khuyết tật
Dịch vụ cho Người khuyết tật (Disability Service) hỗ 
trợ và giúp đỡ cho các sinh viên khuyết tật và bị bệnh 
tật mãn tính hiện nay và trong tương lai để tham gia 
đầy đủ vào cuộc sống tại đại học và đạt được toàn 
bộ tiềm năng học tập của mình. Điều này đặc biệt 
liên quan đến việc phát triển Kế hoạch Hội nhập 
Học thuật (Academic Integration Plans - AIP) trong 
đó có phác thảo các điều chỉnh giáo dục hợp lý.

Có các cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại.

ĐỂ XIN HẸN:
Đt: 1300 668 370
E: disability@westernsydney.edu.au
Để Biết thêm Chi tiết, hãy xem trang mạng
westernsydney.edu.au/disability

Tuyên giáo
Sự hiện diện của dịch vụ Tuyên giáo (Chaplaincy) 
tại Western Sydney University là sự thừa nhận vai 
trò quan trọng của tôn giáo và tâm linh trong cuộc 
sống của nhiều sinh viên và trong các ước vọng về 
giáo dục và nghề nghiệp của họ. Tuyên giáo có sự 
hiện diện chăm sóc cho tất cả nhân viên và sinh 
viên tại Đại học; hỗ trợ các thắc mắc về tâm linh, 
khuyến khích làm minh bạch niềm tin riêng của mỗi 
người và sự tò mò về niềm tin của người khác, cung 
cấp tình thân thiện và tạo dựng cộng đồng. 
westernsydney.edu.au/chaplaincy

CÁC BUỔI HỘI THẢO VÀ NGUỒN LỰC
Từ việc quản lý thời gian cho đến việc chuẩn bị học 
tập, Đại học cung cấp cho bạn nhiều buổi hội thảo. 
Tìm hiểu về điều này tại: 
westernsydney.edu.au/workshops

Chúng tôi cũng cung cấp các mô hình trực tuyến để 
giúp bạn phát triển các kỹ năng sẽ giúp bạn trong 
việc Học tập và trong Cuộc sống! 
westernsydney.edu.au/skillsforsuccess

HỖ TRỢ HỌC THUẬT VÀ HỌC HỎI

PASS
Các Buổi học Bạn bè Hỗ trợ (Peer Assisted Study 
Sessions - PASS) là chương trình học hỏi dựa trên 
sinh viên, được cung cấp gặp mặt trực tiếp hoặc trực 
tuyến. Trong PASS, bạn sẽ gặp gỡ và làm việc hợp tác 
với các sinh viên khác trong đơn vị của mình để hiểu 
nội dung đơn vị và phát triển các phương thức học 
tập để giúp cải thiện kết quả học tập. 
westernsydney.edu.au/pass

Cố vấn Học tập Thông minh (Study Smart Advisors)

có tại tất cả các thư viện trong trường và trực tuyến 
để giúp bạn về kỹ năng viết và học tập.
westernsydney.edu.au/studysmart

Dịch vụ học hỏi Studiosity
cung cấp trợ giúp học hỏi theo yêu cầu về các kỹ 
năng đọc viết học thuật và hỗ trợ trong các môn 
học chính, dịch vụ ‘phản hồi về cách viết’ và dịch  
vụ trợ giúp riêng cho từng người. 
www.studiosity.com

TRUNG TÂM Hỗ trợ Học hỏi Toán học (MESH)
Trợ giúp bạn về toán học, thống kê và số liệu.  
Các dịch vụ bao gồm trợ giúp gặp mặt trực tiếp  
tại hầu hết các thư viện, hội thảo tại trường, dịch 
vụ trả lời trực tuyến “Tôi Không Hiểu” và các trang 
mạng xét lại trực tuyến:
westernsydney.edu.au/mesh_events

THAM GIA VÀ VUI HƯỞNG
Sinh viên Đại diện và Tham gia
Nếu bạn muốn là tiếng nói cho các bạn học của 
mình tại Đại học, hãy tham gia Hội đồng Đại 
diện Sinh viên (Student Representative Council): 
orgsync.com/81000
HOẶC
Tại sao không tham gia hoặc thành lập câu lạc bộ 
hoặc hội riêng của bạn: orgsync.com/80999

Luôn luôn có gì đó trong khuôn viên trường,  
kể cả bữa ăn sáng miễn phí! Kiểm tra coi có 
gì tại trang mạng: westernsydney.edu.au/
campuslife/campus_life

Phát triển Ước vọng Tham gia Lãnh đạo (LEAD)
là chương trình lãnh đạo do SSAF tài trợ giúp bạn 
xây dựng sự tự tin, các kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. 
Chương trình linh hoạt này bao gồm các buổi hội 
thảo tương tác, tham dự hội nghị và nhiều hơn nữa. 
Dù bạn muốn sau này mở công ty riêng, trở thành 
chuyên gia đàm phán hoặc đóng góp lại cho cộng 
đồng, bạn có thể phát triển các kỹ năng lãnh đạo 
nòng cốt với LEAD.
westernsydney.edu.au/lead

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Trung tâm Chăm sóc Trẻ em: 
westernsydney.edu.au/childcare 

Phòng tập thể dục trong khuôn viên trường:
gym.westernsydney.edu.au

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ CÁC TIỆN 
ÍCH VÀ DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN
westernsydney.edu.au/servicesandfacilities
Đt: 1300 897 669
E: study@westernsydney.edu.au
HOẶC
Liên lạc với đường dây thông tin của Trung tâm Sinh 
viên ở số
1300 668 370.
E: studentcentral@westernsydney.edu.au

Hướng dẫn về các Dịch vụ và Hỗ trợ dành cho sinh viên
Tất cả các dịch vụ do Western Sydney University (Đại học Miền tây Sydney) cung cấp dưới đây đều MIỄN PHÍ!
Để tìm giải đáp cho các câu hỏi thông thường hoặc đơn giản là chỉ để được giúp sử dụng các dịch vụ và hỗ trợ có tại Đại học 
Miền Tây, hãy truy cập help.westernsydney.edu.au
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