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Chúng tôi đem đến một trải nghiệm sống, học tập và đảm bảo 
an toàn với giải pháp thiết thực cho sự sắp xếp chỗ ở dành 
riêng cho học viên bản địa và quốc tế dưới 18 tuổi. Tại đây, các 
học viên 17 tuổi và các bạn đồng trang lứa có cơ hội trao đổi 
giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau được hình thành từ 
học viên quốc tế và bản địa đang theo học đại học cao đẳng tại 
Brisbane.

Ðội ngũ chúng tôi bao gồm ban quản lý giàu kinh nghiệm, 
những nhân viên chăm sóc và học viên phụ tá luôn thường trực, 
đồng hành cùng các em vượt qua thử thách trong cuộc sống 
học tập và làm việc. Mỗi địa điểm Student One luôn có đội ngũ 
nhân viên đa ngôn ngữ túc trực 24/7, việc ra vào tòa nhà bắt 
buộc phải có thẻ bảo mật.

Student One áp dụng điều kiện visa cho học viên quốc tế dưới 
18 tuổi dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe của các tổ chức 
giáo dục tại Brisbane.

TẠI SAO NHÓM DU 
HỌC SINH NGẮN HẠN 
LẠI LỰA CHỌN 
STUDENT ONE
Một chuyến du học tại Brisbane, dù là ngắn hạn sẽ là sự trải nghiệm 
hiếm có trong đời. Chúng tôi làm việc với tất cả các hệ thống trường 
học nổi tiếng tại Brisbane để mang đến dịch vụ nhà ở phù hợp với 
các nhóm du học sinh ngắn hạn. Nếu các học viên du học tại Brisbane 
trong thời gian ngắn hạn, không nhất thiết là dài hạn, thì Student One 
là lựa chọn tốt nhất về chỗ ở cao cấp, an toàn và bảo mật dành cho 
các em. Để hỗ trợ nhu cầu của các em, đội ngũ nhân viên đa ngôn 
ngữ của chúng tôi luôn túc trực 24 tiếng mỗi ngày, để đảm bảo dịch 
vụ tuyệt vời đến các em học viên.

CAM KẾT CỦA 
STUDENT ONE 
VỚI CÁC HỌC 
VIÊN QUỐC TẾ 
DƯỚI 18 TUỔI. 



CƠ THỂ KHOẺ MẠNH, 
TRÍ LỰC VỮNG VÀNG
Chương trình Cuộc sống Học đường Student One đem đến một đời sống 
lành mạnh và cân bằng cho các em học viên. Nhìn nhanh vào lịch trình 
Cuộc sống Học đường có thể thấy ngay những chuyến đi ngắn trong 
phạm vi từ Brisbane đến phía Đông Nam bang Queensland, hoạt động 
yoga và thể dục đều đặn, các lớp nấu ăn, hội thảo phát triển bản thân và 
định hướng nghề nghiệp, là món ăn tinh thần gắn kết tình bạn. Mỗi sự kiện 
Student One tổ chức trong chính cộng đồng của mình được xây dựng 
nhằm giúp các em có cơ thể khỏe mạnh, trí lực vững vàng. Chúng tôi 
khuyến khích học viên tham gia các hoạt động trên, cũng như mang lại sự 
tự do để giúp các em cân bằng cuộc sống, công việc và học tập.
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Dù có thay đổi thế nào đi nữa, thì sự độc đáo vốn có 
của Student One Adelaide là điều không thể bỏ qua. 
Tại đây có sự lựa chọn đa dạng cho hơn 700 “cư 
dân”, và là tòa nhà Student One đầu tiên được thành 
lập tại Brisbane vào tháng 7 năm 2016. Với nhiều loại 
phòng: phòng đơn tiêu chuẩn hoặc cao cấp, phòng 
giường tầng, phòng đôi và căn hộ 5 phòng ngủ, 
Student One Adelaide đáp ứng được mọi nhu cầu 
theo ngân sách của học viên.
Cũng như các địa điểm Student One khác, Adelaide 
có hệ thống internet không giới hạn, đội ngũ nhân 
viên túc trực 24/7, phòng tập thể dục, không gian 
sinh hoạt chung rộng rãi dành cho học tập, giao lưu 
và nhiều tiện ích khác.

TẠI STUDENT ONE 
ADELAIDE, CÁC HỌC 
VIÊN THỰC SỰ KHỞI 
ĐẦU MỘT CUỘC SỐNG 
MỚI. AN CƯ MỚI
“LẠC NGHIỆP”. 
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Với 40 tầng gồm không gian sinh hoạt chung và 
chỗ ở, Student One Wharf là nơi ở dành cho học 
viên cao nhất tại trung tâm bang Queensland. Tại 
đây có hồ bơi, khu vực nướng ngoài trời có mái 
che, không gian học tập riêng biệt và tầng thượng 
có thể quan sát nhiều cảnh đẹp ở Brisbane, miền 
Đông Nam bang Queensland.

Tọa lạc đối diện với Student One Adelaide, Wharf 
nằm ở vị trí hoàn hảo tiếp giáp với các khu vực 
mua sắm, ăn uống và giải trí đẳng cấp thế giới tại 
Brisbane. Với tổ hợp từ căn hộ nhiều phòng ngủ 
cho tới phòng đơn là nơi ở cho hơn 750 học viên, 
có không gian sinh hoạt chung hiện đại được xây 
dựng để thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, học 
tập thuận lợi, và tạo cảm giác quen thuộc.

STUDENT ONE 
WHARF ĐƯA ĐỜI 
SỐNG HỌC VIÊN LÊN 
MỘT TẦM CAO MỚI 
VỚI TÒA NHÀ CAO 40 
TẦNG VÀ VÔ SỐ CÂU 
CHUYỆN ĐỂ KỂ.
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ĐỊA ĐIỂM THỨ BA
VỚI 2 TÒA DÀNH RIÊNG 
CHO HỌC VIÊN TẠI
MỘT VỊ TRÍ TUYỆT VỜI. 
KHÔNG THỂ NÀO
Ở GẦN TRUNG TÂM
HƠN NỮA VỚI
STUDENT ONE
ELIZABETH.

Student One Elizabeth – nơi ở cao cấp cho hơn 
900 học viên tại hai tòa nhà, là tổ hợp các căn hộ 
nhiều phòng ngủ, phòng đơn và không gian sinh 
hoạt chung hiện đại.

Elizabeth tọa lạc ngay tại trung tâm Brisbane, 
xung quanh là Khu mua sắm Queen Street, Công 
viên South Bank, Cơ sở Gardens Point trường 
Đại học Công nghệ Queensland (QUT), và Khu 
giải trí Queen Wharf tầm cỡ thế giới đang được 
xây dựng. Bởi rất gần các phương tiện giao 
thông công cộng nên học viên dễ dàng di chuyển 
tới Trường Đại học Queensland (UQ) và Griffith.
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Brisbane là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất nước Úc. 
Thủ phủ “Tiểu bang ánh dương”, Brisbane nổi tiếng với nắng ấm quanh 
năm, gần những hòn đảo, rừng mưa nhiệt đới và bãi biển đẹp nhất. 
Cộng đồng đa văn hóa, sự đối đãi thân thiện làm cho ai đến thăm cũng 
cảm thấy thân quen như một “Brisnanite” người bản xứ vậy.

Chi phí sinh hoạt tại Brisbane không đắt đỏ như Melbourne và Sydney 
giúp học viên có điều kiện trải nghiệm cuộc sống học tập trọn vẹn nhất. 
Student One tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay khu trung tâm thương mại 
thành phố Brisbane, là sự lựa chọn hoàn hảo để khám phá thành phố 
tuyệt vời này với những cảnh đẹp thực sự ấn tượng.

Cơ sở Lucia, Trường UQ
Xe buýt 412, 20 phút.

Cơ sở Gardens Point, Trường QUT
Ði bộ 15 phút, hoặc xe đạp Student 
One miễn phí

Cơ sở Kelvin Grove, Trường QUT

Xe buýt miễn phí từ Gardens Points

Cơ sở Nathan, Trường Griffith
Xe buýt 155, 20 phút.

Trường TAFE South Bank
Đi bộ 10-20 phút, hoặc xe đạp 
Student One miễn phí

Tất cả Trường Anh ngữ đều tọa lạc 
xung quanh các địa điểm
Student One với khoảng cách đi bộ.



STUDENTONE.COM
363 Adelaide Street Brisbane, Queensland 4000  
P +61 7 3085 3050    |    E info@studentone.com

@studentoneaccommodation @StudentOneAccom

studentoneaccom studentonebrisbane

LÝ DO LỰA CHỌN STUDENT ONE?

Hồ bơi 
(chỉ có tại Wharf) 

Vị trí đắc địa 

Cộng đồng
sinh hoạt
tích cực 

Không gian
học tập

chuyên biệt 

Rạp chiếu phim

Phòng thể dục và
xe đạp miễn phí  

Thẻ ra vào bảo mật 

Kết nối internet
tốc độ cao

không giới hạn

Đội ngũ nhân viên
túc trực 24/7

Kết nối với các 
phương tiện công 

cộng, khu mua sắm 
& ăn uống

BBQ Điều khoản ký kết 
linh hoạt




