English for Study in Australia
កម្មវ ិធីភាសាអង់គ្លលសសរាប់ការសិកាគ្ៅរបគ្េសអូស្ត្សាាលី
LESSON 23– Extending your visa
មមមរៀនទី២៣ ៖ ការបនតមពលទិ ដ្ឋាការ
STUDY NOTES
ឯកសារជំនួយមមមរៀន
តួអងគ
Rocky:
រក
៉ុ ឃី ៖

និសសិតអនារជាតិ

Angel:
អអនជល ៖

និសសិតអនារជាតិ

Male:
បុ រស ៖

អ្នកទទួ លមភញៀវមៅសាលា ELICOS

Michelle:
មី ស្សែល ៖

មន្រនតីមសវានិសសិត

សាច់គ្រឿង
ស្អ្នជល ចង់ បនតទិដ្ឋាការនិសសិតរបស់នាង។ ចំស្ែកឯ រក
៉ុ ឃី ចង់ដ្ឋក់ពាកយសុំទិដ្ឋាការនិ សសិត ខែៈមពលគាត់កំពុង
សានក់មៅប្បមទសអ្ូ ស្រ្សាតលី។ ដូមចនះ រុក
៉ ឃីក៏បានមៅពិ មប្គាះមោបល់ជាមួ យមន្រនតីមសវានិ សសិត។
ព័ត៌ាន-ការបនតទិដ្ឋាការនិ សសិត
និ សសិតគួ រមធវើការណាត់ជួបរយៈមពល ៦ មៅ ៨សបាតហ៍ មុ នមពលទិ ដ្ឋាការហួសកំ ែត់។
ការសម្ភាសម្ភនរយៈមពលពី ១០ មៅ ៣០នាទី ។ សំែួរស្ដលប្តូវមោទសួរ អាស្ស័យមលើកប្មិតននការវាយ
មធវើមតសតតនមៃ និ ងតប្មូវការរបស់មលាកអ្នក។
ការវាយតនមៃទី១៖ អ្នកបំមពញពាកយសុំទិដ្ឋាការនិសសិត ប្តូវផតល់លិខិតបញ្ជ
ា ក់អ្ំពីការចុ ះមមោះចូ លមរៀន (COE) ពី
CRICOS (Commonwealth Register of Institutes and Courses for Overseas Students) ស្ដលម្ភនការប្ពមមប្ពៀង
ពីប្គឹះសាានសិកាអ្ប់ រ ំ។ ដំមែើរការមនះនឹ ងតប្មូវឱ្យនិ សសិតមធវើការពិ និតយសុខភាព និ ងថតកាំរសោី X តាមរយៈមសវា
សុខភាពអ្ូ ស្រ្សាតលីមៅរយៈមពល១២ស្ខមុន។ និ សសិតប្តូវប្បកាសអ្ំ ពីការម្ភនថវ ិកាប្គប់ប្គាន់សប្ម្ភប់ការសិការបស់
ខៃួនមៅមលើទប្មង់ពាកយសុំ។ បស្នាមពី មលើមនះ និ សសិតប្តូវម្ភន Overseas Student Health Cover (OSHC) ស្ដលម្ភន
សុពលភាពផងស្ដរ។
ភាសា-សំនួនគ្ោហារ និងឃ្លលរបគ្ោលអែលានន័យម្ិនធម្មតា

TAFE

ការអ្ប់រ ំបែុត ះជំនាញ និ ងការសិកាបនត ឬប្គឹះសាាន TAFE
ិ ា ស្ថានបែុត ះបណា
គឺជាវជា
ត លភាគមប្ចើនមៅមលើវគគអ្ប់ រ ំស្ផនក
វ ិជាាជី វៈកប្មិតឧតតមសិកា។ វគគសិកាទាំងមនាះមតតតមៅ

មលើជំនាញបដិសណា
ា រកិ ចច មទសចរែ៍ សំែង់ វ ិសវកមោ
មលខាធិ ការ សិលបៈទសសនីយភាព កមោវ ិធី កុំពយូទ័រ និ ងការងារ
សហគមន៍។
“Package” visa

ទិដ្ឋាការនិសសិតស្ដលរួមបញ្ូច លទិ ដ្ឋាការសប្ម្ភប់សិកាមៅសាលា
ELICOS និ ង TAFE រួមគាន ដូ មចនះនិ សសិតមិ នោំបាច់ដ្ឋក់ពាកយសុំ
ទិដ្ឋាការដនទមទៀត មប្កាយមពលបញ្ចប់វគគសិកាមៅសាលា
ELICOS របស់មគមនាះមទ។

“You’re in luck”

មលាកអ្នកមហងស្មន។ មលាកអ្នកម្ភនសំណាងស្មន។

(To pay fees) up front

ការបង់ នថៃជាមុន មុនមពលោប់មផតើមវគគសិកា ឬទទួ លបាន
មសវា។
លំហាត់

១. ោកយសពទសខា
ំ ន់ៗ
សូម្អឆកអតថន័យ និងការបគ្ចេញសំគ្ឡងននពាកយទាំងអស់គ្នះគ្ៅកនុងវចនានុរកម្របស់គ្ោកអនក ៖
(to) allow

application

arrangement

dependant

document

(to) extend

(to) guide

(to) reapply

(to) submit

២. ការហាត់គ្រៀនភាសា លំហាត់លំរូ គ្តសាសង
ទ ់ករម្ិតសម្តថភាពភាសាអង់គ្លលស
គ្ែើម្បីអាចចូលគ្រៀនកនុងវលគសិកាណាម្ួយគ្នាះ គ្ោកអនករតូវគ្ធវើគ្តសាគ្ែើម្បីសង
ទ ់ករម្ិតសម្តថភាពភាសា

អង់គ្លលសជាម្ុនសិន។ សូម្កត់ចំណាំថា ការអែនាំកុងការគ្ធវ
ន
ើគ្តសា ជាេូគ្ៅ សរគ្សរជាភាសាអង់គ្លលស (ែូចខាង
គ្រកាម្)។

Choose the word (or phrase) that best completes each sentence.
ចូរគ្រជើសពាកយ(ឬឃ្លល)ដែលស័កិស
ា ម្បំផត
ុ សម្រាប់ដាក់គ្ៅកនុងចគ្នាលះនៃអតថបេកនុងរបអប់ខាងគ្រកាម្។

Cross one box for each number, eg: 
សូម្លូសអវវងគ្ៅកនុងរបអប់ម្ួយសរាប់គ្លវនីម្ួយៗ ឧទាហរែ៍ 
1. Could you tell me __________ I extend my student visa?
 with

 which

 how

 that

 within

 two

2. How much will it cost _____________?
 both

 altogether

3. I want to ________________ hotel hospitality.
 study

 study to

 study at

 study it

4. Yes, thank you. I’ve enjoyed my studies ____________ much.
 very

 too

 most

 extremely

 attending

 attend

5. I’ll be _______________ Melbourne TAFE.
 applying

 going

៣. ឧបសលគកុងការគ្របើ
ន
រាស់ភាសា

សូរសំគ្ឡង /z/ and /s/ ៖ សូម្ហាត់និោយពាកយអែលរតូវប្បឹងពត់អណា
ា តរបស់គ្ោកអនកគ្ោយបគ្ចេ ញសំគ្ឡង

ឲ្យានឮៗ ៖

“Zack spoke to the officer about his student visa.”
៤. អាសយោានអុីនគ្ធើរែិតអែលានរបគ្ោជន៍
ព័ត៌ាន ៖ ទប្មង់ពាកយសុំទិដ្ឋាការនិសសិត
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf

ព័ ត៌ម្ភនសប្ម្ភប់និសសិត

http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/index.htm
http://cricos.dest.gov.au/

CRICOS
CRICOS (Commonwealth Register of

Institutes and Courses for Overseas Students)

ចម្លយ
ើ លំហាត់ទី 2: 1) how

2) altogether

3) study

4) very

5) attending

