
SUPPORTING DOCUMENTS - APPLYING FROM VIETNAM

Current Degree students at RMIT Vietnam (Bachelor/ Master/ UniSTART)
Sinh viên chương trình cấp bằng tại RMIT Việt Nam (Cử nhân/ Thạc sĩ/ UniSTART)

HỒ SƠ NHẬP HỌC - NỘP ĐƠN TRỰC TIẾP Ở VIỆT NAM

A copy of your passport (personal information page and visas - if applicable) - valid six months after the completion of 
the program
Một bản sao hộ chiếu (trang hình ảnh và thông tin cá nhân và tất cả các trang có dấu thị thực - nếu có) - còn hạn sáu tháng 
tính đến thời điểm sẽ hoàn thành chương trình học tại RMIT Melbourne

An application form to transfer to RMIT Melbourne - download and �ll in the PDF �le - bit.ly/Melbourne-application-form
Đơn xin chuyển tiếp học tập tại RMIT Melbourne - tải và điền đơn PDF - bit.ly/Melbourne-application-form

Evidence of visa refused, cancelled or overstayed (if applicable)
Thư từ chối hay hủy visa (nếu có, nếu sinh viên đã từng bị từ chối cấp visa hay bị hủy visa vào Úc hoặc quốc gia khác)

Statement of Purpose (optional; for students who have previously had a visa refused to Australia or another country; 
or students from some speci�c countries/ regions) - download and �ll in the PDF �le - bit.ly/RMIT-SOP
Tiểu luận về mục đích học tập  (không bắt buộc; dành cho sinh viên từng bị từ chối cấp visa vào Úc hoặc quốc gia khác; 
hoặc sinh viên từ một số quốc gia/ khu vực đặc biệt) - tải và điền đơn PDF - bit.ly/RMIT-SOP 

Evidence of your enrolment in the latest semester before transferring (the screenshot of your Online Enrolment System)
Thông tin môn học đăng ký ở học kỳ gần nhất trước khi chuyển tiếp  (hình chụp trang đăng ký môn học của RMIT - Online 
Enrolment System)


