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Hướng dẫn cách viết Bài luận cá nhân (SOP) hiệu quả ngay lần đầu tiên.
Đại học Southern Cross (SCU) có 6 mẫu SOP riêng biệt. Điều quan trọng cần lưu ý là một số quốc gia có nhiều hơn 1 mẫu
SOP và bạn nên đảm bảo rằng bạn sử dụng đúng mẫu SOP yêu cầu.
Thông tin cụ thể về mẫu SOP được sử dụng cho quốc gia của bạn có thể được tìm thấy trên hướng dẫn GTE trực tuyến
của chúng tôi tại: https://educoglobal.com/southern-cross-university-gte-guide/#/
Mặc dù có 6 mẫu SOP khác nhau, nhưng yêu cầu đều giống nhau. Yêu cầu của SOP:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Sinh viên cần hiểu biết rõ ràng về các khóa học họ dự định học sẽ có lợi cho tương lai của mình như thế nào.
Sinh viên cần hiểu biết rõ ràng về nhu cầu công việc mà mình mong muốn ở đất nước của mình.
Sinh viên cần hiểu biết rõ ràng về các khóa học sẽ giúp họ có được một công việc tốt hơn khi họ trở về nước.
Sinh viên cần hiểu biết rõ ràng về mức lương mà mình mong đợi sau khi hoàn thành khóa học và trở về nước.
Sinh viên cần hiểu biết rõ ràng về lợi nhuận đầu tư của mình. Nói cách khác, sinh viên cần chứng minh rằng họ
hiểu rõ về tổng chi phí học tập tại Úc bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại và họ sẽ mất bao lâu để
có thể kiếm lại được khoản đầu tư này khi họ trở về nước.
Sinh viên cần hiểu về các khóa học này ở Úc sẽ có lợi cho tương lai của mình như thế nào và tại sao họ không
thể học khóa học này ở đất nước của mình.
Sinh viên cần hiểu về loại hình đào tạo tại trường đại học Southern Cross và sinh viên cần hiểu rõ ràng về cấu
trúc và kết quả đầu ra của khóa học mình chọn.
Sinh viên cần nghiên cứu kỹ các lựa chọn của mình và có thể giải thích lý do tại sao họ chọn Đại học Southern
Cross thay vì các trường đại học khác.
Sinh viên cần giải thích về việc bị gián đoạn trong quá trình học tập của mình (nếu có). Điều này có nghĩa là sinh
viên cần phải giải thích những gì họ đã làm kể từ khi họ hoàn thành khóa học cuối cùng.
Sinh viên cần giải thích về định hướng tương lai sau khi hoàn thành khóa học của mình.

Bằng chứng nghiên cứu:
Nhiều câu hỏi trong SOP yêu cầu bằng chứng nghiên cứu. Trong trường hợp cần có bằng chứng nghiên cứu, sinh viên
cần phải cung cấp, nếu không họ buộc phải viết lại SOP khác, hoặc SOP của họ có thể bị từ chối.
Bằng chứng nghiên cứu bao gồm các đường link dẫn đến những thông tin mà sinh viên đã sử dụng để trả lời trong SOP
của mình. Sinh viên cần giải thích lý do tại sao những bằng chứng đó giúp họ đưa ra quyết định. Sinh viên cần phải đảm
bảo rằng TẤT CẢ các câu trả lời của mình đều có bằng chứng nghiên cứu, nếu không, SOP của họ có thể bị từ chối. Không
chỉ đơn giản là dẫn ra các đường link mà sinh viên còn cần phải giải thích làm thế nào các bằng chứng đó giúp họ đưa ra
quyết định của mình.
Tại sao chúng tôi yêu cầu SOP và bằng chứng nghiên cứu?
Để đáp ứng các tiêu chuẩn về Nhập cảnh đúng mục đích tại Úc (Genuine Temporary Entrant), nhân viên di trú cần phải
được thuyết phục rằng ý định của sinh viên đến Úc là nhằm mục đích học tập. Sinh viên cần phải nghiên cứu cẩn thận
về các lựa chọn của mình vì họ đang đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc vào việc học của mình. Viết một bài SOP tốt
và nghiên cứu về các câu trả lời của mình không chỉ giúp sinh viên nhận được phản hồi tích cực từ trường Đại học, mà
còn giúp họ chuẩn bị tốt cho đơn xin thị thực visa.
Chúng tôi đặc biệt khuyên sinh viên nên nộp 1 bản SOP của SCU cùng với bài viết GTE của mình cho Bộ Di Trú khi nộp
đơn xin thị thực visa. Điều này sẽ giúp nhân viên xét visa hiểu quy trình chúng tôi đã thực hiện để đánh giá sinh viên một
cách cẩn thận.
Dưới đây là một số mẹo hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong SOP sử dụng mẫu EL3 làm ví dụ. Đây không phải là câu trả
lời mẫu. Đây chỉ là hướng dẫn để sinh viên có thể trả lời tốt nhất. Không phải tất cả các mẫu SOP đều yêu cầu câu trả lời
cho các tất cả các câu hỏi.
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Q1:

Đọc kỹ Chỉ thị số 69 của Bộ trưởng (Ministerial Direction 69) và giải thích những gì bạn hiểu về yêu cầu của nó.

Câu hỏi này yêu cầu bạn đọc Chỉ thị số 69 của Bộ trưởng và giải thích bằng lời của mình về ý nghĩa của nó. Bạn chỉ cần
giải thích đơn giản. Chúng tôi chỉ muốn biết rằng bạn hiểu về yêu cầu của chỉ thị này.
Q2:

Giải thích về lợi ích của khóa học này đối với tương lai của bạn.

Bạn nên tránh giải thích chung chung. Bạn nên trình bày cụ thể về lợi ích của khóa học này đối với việc phát triển nghề
nghiệp tương lai, lợi ích tài chính và kết quả đầu ra của khóa học. Bạn cần cung cấp bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi
này.
Q3:

Giải thích khóa học này phù hợp với trình độ học vấn hiện tại của bạn như thế nào.

Bạn chỉ cần trả lời đơn giản cho phần này. Bạn cần giải thích làm thế nào khóa học này có liên quan đến trình độ học
vấn hiện tại của bạn. Nói cách khác, chúng tôi muốn thấy sự liên kết giữa quá trình học trước đây của bạn và khóa học
bạn đề xuất.
Q4:
Giải thích về việc các khóa học này sẽ hỗ trợ bạn tìm việc hoặc cải thiện việc làm trong tương lai tại đất nước
của bạn.
Mục đích của câu hỏi này là để chứng minh rằng bạn nhận thức được các điều kiện việc làm phổ biến ở nước bạn. Bạn
phải cung cấp bằng chứng về nhu cầu đối với nghề nghiệp dự định của bạn ở quê nhà và khóa học này sẽ giúp bạn đạt
được mục tiêu nghề nghiệp như thế nào. Bạn cần cung cấp bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi này.
Q5:

Giải thích mức lương mong đợi của bạn khi bạn trở về nước.

Bằng chứng nghiên cứu là quan trọng trong câu trả lời này. Sinh viên cần cung cấp bằng chứng từ nhiều nguồn để chỉ rõ
mức lương họ mong đợi sau khi hoàn thành khóa học này và trở về nước. Bạn cần cung cấp bằng chứng nghiên cứu cho
câu hỏi này.
Q6:

Tại sao bạn lại chọn học khóa học này ở Úc và so sánh Úc với ít nhất 2 quốc gia khác mà bạn đã xem xét.

Điều quan trọng là bạn nên so sánh Úc với ít nhất hai quốc gia khác. Điều này có nghĩa là bạn cần nêu rõ hai quốc gia
nào mà bạn đang so sánh với Úc và liệt kê những mặt tích cực và tiêu cực của mỗi quốc gia. Nếu chỉ giải thích đơn giản
tại sao bạn muốn đi du học Úc là không đủ. Bạn phải thể hiện rằng bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa Úc và 2 quốc gia mà
bạn nêu ra. Quan trọng nhất là bạn cần so sánh những thứ như học phí, chi phí sinh hoạt (bao gồm cả chỗ ở và phương
tiện đi lại), lối sống, văn hóa, an toàn, v.v ... Điều quan trọng là bạn phải cung cấp bằng chứng nghiên cứu cho câu trả
lời của mình. Không nên đưa ra nhận xét chung chung mà không có bằng chứng.
Q7:

Tại sao bạn không thể học khóa học này tại đất nước của bạn?

Bạn nên tránh trả lời chung chung như “nước tôi chỉ tập trung vào lý thuyết và Úc thì chú trọng vào thực tế”, hoặc, “hệ
thống giáo dục của Úc tốt hơn so với của nước tôi”, hay, “đất nước của tôi yêu cầu các kỳ thi tuyển sinh khó vượt qua,
v.v. Bạn cần cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho ý kiến của bạn. Bạn cần cung cấp bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi
này.

20200601 - SOP Guidelines - Vietnamese.docx

Page 3 of 6

Q8:

Hãy cho chúng tôi biết về gia đình bạn.

Chúng tôi cần biết bạn đã kết hôn hay độc thân, đã kết hôn bao lâu (nếu đã kết hôn), bạn có con hay không, gia đình
bạn có ý định đi theo bạn đến Úc hay không, cho dù có bất kỳ thành viên nào trong gia đình (bao gồm cả anh em họ, cô
dì chú bác) sống ở Úc và, nếu có, họ làm gì ở Úc và họ đang sử dụng visa hay họ là cư dân Úc. Không cần bằng chứng.
Q9:

Hãy cho chúng tôi biết về vợ/ chồng và con cái bạn (nếu có)

Nếu bạn chưa kết hôn và không có con, bạn không cần phải hoàn thành câu hỏi này và chỉ cần viết “NA”. Nếu bạn đã
kết hôn, bạn nên cho chúng tôi biết về vợ/ chồng của bạn, công việc họ làm, trình độ học vấn, khả năng tiếng Anh, v.v
... Nếu bạn có con, chúng tôi muốn biết con bạn bao nhiêu tuổi và bạn hiểu gì về việc sắp xếp trường học cho con bạn
ở Úc. Không cần bằng chứng.
Q10:

Hãy cho chúng tôi biết về hoàn cảnh kinh tế của bạn ở đất nước của bạn.

Bạn nên cho chúng tôi biết bạn dự định tài chính cho việc học tập tại Úc như thế nào, nhà tài trợ chính của bạn là ai và
thu nhập hàng năm của họ là bao nhiêu. Thu nhập hàng năm được tính bẳng tiền tệ của nước bạn và bằng đô la Úc.
Không cần bằng chứng.
Q11:

Bạn có các cam kết nghĩa vụ quân sự ở nước bạn hay không?

Nếu có, bạn cần nói rõ liệu bạn có cần hoàn thành nghĩa vụ quân sự hay không và nếu có, khi nào bạn sẽ hoàn thành
nó. Nếu không có cam kết nghĩa vụ quân sự, bạn chỉ cần trả lời đơn giản là “không”. Không cần bằng chứng.
Q12: Hãy cho chúng tôi biết về tình hình chính trị và dân sự ở nước bạn.
Bạn cần thể hiện sự hiểu biết của mình về tình hình ở quê nhà. Chỉ cần câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Không cần
bằng chứng.
Q13:

Bạn có bao giờ bị gián đoạn trong việc học?

Sinh viên thường trả lời không chính xác câu hỏi này. Bạn phải cho chúng tôi biết nếu có gián đoạn hơn 2 tháng kể từ
khi bạn hoàn thành khóa học cuối cùng và cho chúng tôi biết bạn đã làm gì trong thời gian đó. Ví dụ, bạn có thể làm việc
hoặc chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh, v.v. Không cần bằng chứng.
Q14:

Tại sao bạn lại chọn trường đại học Southern Cross?

Đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất và bạn phải giải thích rõ ràng những gì bạn hiểu về Đại học Southern
Cross. Không được sao chép và sử dụng thông tin từ trang web của SCU. Không nên đưa ra những nhận xét chung chung
về SCU như “là một trong những trường đại học tốt nhất trên thế giới”, hay “SCU có cơ sở vật chất tuyệt vời”, hoặc “SCU
có đội ngũ giảng viên xuất sắc”, v.v. Bạn phải chứng minh rõ ràng rằng bạn hiểu về những gì SCU có thể cung cấp và giải
thích tại sao bạn lại chọn SCU. Điều quan trọng là bạn cần nói rõ những gì bạn biết về trường Đại học Southern Cross.
Bạn cần cung cấp bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi này.
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Q15:
họ.

Hãy cho chúng tôi biết về 3 trường đại học khác mà bạn đã cân nhắc và lý do tại sao bạn quyết định không chọn

Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Câu hỏi này đòi hỏi sự so sánh. Nếu chỉ liệt kê 3 trường đại học khác và nói rằng “SCU
rẻ hơn” hoặc “SCU có cơ sở vật chất tốt hơn” là chưa đủ. Bạn nên so sánh khóa học bạn đã chọn tại SCU và so sánh cấu
trúc khóa học với 3 trường đại học đó và giải thích lý do tại sao khóa học tại SCU lại hấp dẫn bạn hơn. Bạn nên so sánh
vị trí của các trường đại học, dịch vụ, danh tiếng, quy mô lớp học, khuyến nghị, v.v ... Điều quan trọng là bạn cần thực
sự so sánh SCU với các trường đại học khác của Úc và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của mình. Bạn cần cung
cấp bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi này.
Q16:

Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn biết về cuộc sống ở Úc và khu vực xung quanh cơ sở SCU mà bạn chọn.

Bạn cần chứng minh rằng bạn đã nghiên cứu về thành phố và cơ sở bạn chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn học SCU cơ sở ở
Perth, hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn chọn Perth thay vì Sydney hoặc Melbourne, Perth có gì tốt hơn, so sánh
khí hậu ở Perth với Sydney và Melbourne, bạn biết gì về lối sống, an toàn và văn hóa ở đó. Bạn cũng có thể giải thích cơ
sở bạn chọn xa hay gần khu trung tâm, bạn biết gì về các phương tiện giao thông công cộng ở đó, v.v. Bạn cần cung cấp
bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi này.
Q17:

Hãy cho chúng tôi biết bạn sắp xếp cuộc sống sắp tới của bạn như thế nào.

Bạn cần cho chúng tôi thấy rằng bạn đã nghiên cứu các lựa chọn về chỗ ở trong thành phố bạn chọn. Bạn cần nêu rõ
bạn hiểu được sự khác biệt giữa nhà cho thuê có chia phòng, nhà trọ, nhà cho thuê tư nhân và mỗi lựa chọn sẽ có giá
bao nhiêu. Bạn cũng nên cho chúng tôi biết bạn dự định tìm chỗ ở phù hợp với bạn bằng cách nào. Bạn cần cung cấp
bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi này.
Q18:

Giải thích chi tiết về lợi ích tài chính khi bạn học khóa học này tại SCU.

Ở đây chúng tôi yêu cầu bạn phải giải thích lợi ích đầu tư cho việc học của bạn. Bạn cần cho chúng tôi thấy rằng bạn
hiểu rõ về tổng chi phí khi lưu trú tại Úc, bao gồm tổng học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại trong suốt thời gian lưu
trú. Bạn cũng nên đưa ra mức lương thực tế mong muốn mà bạn sẽ nhận được khi trở về nước và bạn sẽ mất bao lâu
để kiếm lại số tiền bạn đã đầu tư cho việc học của bạn. Bạn cần cung cấp bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi này.
Q19:

Hãy cho chúng tôi biết khóa học này sẽ giúp ích gì cho đất nước của bạn.

Chúng tôi không yêu cầu nhiều chi tiết và không cần bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi này. Tất cả những gì chúng tôi
muốn thấy là bạn hiểu được việc học tập tại Úc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu việc làm và xã hội ở nước bạn như
thế nào. Không cần bằng chứng.
Q20:

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch tương lai của bạn sau khi tốt nghiệp khóa học này.

Bạn có thư mời được nhận làm việc khi bạn trở về nước không? Nếu có, bạn cần cung cấp bằng chứng từ nhà tuyển
dụng. Nếu không, bạn có ý định tìm việc như thế nào khi bạn về nước? Bạn chỉ cung cấp bằng chứng nếu bạn được nhận
làm việc khi bạn về nước.
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Q21:

Bạn dự định sống và làm việc ở đâu sau khi bạn hoàn thành khóa học?

Bạn cần cho chúng tôi biết nếu bạn có ý định nộp visa xin làm việc tại Úc sau khi hoàn thành khóa học và làm thế nào
điều này sẽ giúp bạn tìm được việc làm khi bạn trở về nước. Nếu bạn có ý định sống và làm việc ở một quốc gia khác, thì
đó là quốc gia nào và bằng cấp này sẽ giúp ích cho bạn như thế nào?
Q22:

Còn điều gì khác bạn muốn chúng tôi xem xét khi đánh giá bạn theo các tiêu chí GTE không?

Hầu hết các sinh viên để trống câu hỏi này. Bạn có thể để trống câu hỏi này vì đây không phải là câu hỏi bắt buộc. Tuy
nhiên, đây là một cơ hội tốt để bạn cung cấp thêm chi tiết về bạn và lý do tại sao bạn muốn học khóa học bạn chọn tại
SCU ở Úc. Không cần bằng chứng.
Q23: Bạn đã bao giờ được cấp thị thực visa cho một quốc gia nào khác, hoặc bạn đã bao giờ bị từ chối thị thực visa
đến bất kỳ nước nào, bao gồm cả Úc?
Đây là một câu hỏi rất quan trọng và bạn cần phải trả lời trung thực. Nếu bạn chưa bao giờ nộp đơn xin thị thực cho bất
kỳ quốc gia nào khác, bạn chỉ cần trả lời là không có. Nếu bạn đã nộp đơn xin thị thực cho một quốc gia khác (bao gồm
cả Úc), bạn nên trả lời có và cung cấp chi tiết. Mục đích là để chúng tôi có thể giúp bạn đáp ứng các tiêu chí GTE và có
cơ hội tốt nhất để đạt được kết quả visa thành công. Nếu bạn bị từ chối visa trước đây, chúng tôi phải xem lý do từ chối
và yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng từ chối visa. Nếu bạn có thể giải thích rõ ràng về lý do bị từ chối visa, chúng tôi
không có lý do gì để từ chối đơn đăng ký nhập học của bạn. Bạn cần cung cấp bằng chứng nghiên cứu cho câu hỏi này
nếu bạn bị từ chối visa trước đây.
Q24:

Bạn đã từng đến Úc chưa?

Nếu bạn đã từng đến Úc trước đây, chúng tôi muốn biết bạn đã sử dụng loại visa nào và bạn đã ở đây bao lâu. Chỉ cần
trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Nếu chưa đến Úc, bạn chỉ cần viết “không”. Không cần bằng chứng.
Xác nhận lời khai:
Bạn phải ký tên và viết ngày vào SOP. Chúng tôi sẽ không xét duyệt GTE nếu bạn không ký tên và không để ngày trong
SOP.
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