
Mag-aral ng Ingles sa Tropikal 
na Queensland, Australia
Magkaroon ng mga kakayanan sa pagsasalita na iyong kailangan  
para umasenso

Mag-apply na ngayon 

Website: jcu.edu.au/studyenglish 
Email: studyenglish@jcu.edu.au 
Telepono: +61 7 4781 5601

Kampus ng Cairns
Kampus ng Townsville
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Pagpunta sa JCU Australia
Cairns
Madaling puntahan ang Cairns, dahil sa mga direktang paglipad patungo  
at mula sa Japan, Hong Kong, Singapore, New Zealand, Papua New Guinea, 
Pilipinas at Guam, na may mga pana-panahong paglipad sa Shanghai. May 
mga direktang paglipad patungo sa mga bantog na lungsod ng Australia 
kabilang ang Sydney, Melbourne, Brisbane, ang Gold Coast, Perth, Darwin,  
at Townsville.

Townsville
Ang Townsville ay isang abalang paliparang panrehiyon na may mga 
koneksyon patungo sa karamihan ng mga lungsod ng Australia at mga 
direktang paglipad sa Bali. Mayroon na rin kaming isang direktang paglipad 
mula sa Papua New Guinea. Aming inirerekomenda na kunin ng mga bagong 
estudyante ang isa sa mga regular na paglipad na 50 minuto mula Cairns 
patungong Townsville, dahil ang JCU Townsville ay apat na oras na biyahe 
mula sa Cairns na Paliparan at higit sa 16 na oras na biyahe mula sa Brisbane.

Ang publikasyong ito ay para sa pangkalahatang introduksyon sa mga Pamamasyal na Pag-aaral sa Unibersidad ng James  
Cook. Lahat ay ginawa upang masiguro na ang impormasyon ay tama sa panahon ng pag-iimprenta. Nasa Unibersidad  
ang karapatan upang baguhin ang anumang impormasyon nang walang paunang pasabi.



“Bago ako pumunta rito, masyado 
akong mahiyain (at tahimik) kapag 
nakikipag-usap sa lahat, pero ngayon 
ako ay kampante na mainam-inam na 
ang aking Ingles para makipag-usap.

Ang JCU ay isang napakabuting 
unibersidad na nag-aalaga sa  
kanyang mga estudyante."
Pham Thi Tra My (Jenny)  
Vietnam

Tungkol sa James  
Cook University
May ranggong nasa pangunahing 2 porsiyento 
ng mga unibersidad sa buong mundo*, 
ang Unibersidad ng James Cook ay ang 
pangunahing unibersidad ng Australia sa 
Tropika. Nag-aalok ng kahusayan sa pagtuturo 
at pananaliksik, higit sa 22,000 estudyante, 
kabilang ang 7,500 dayuhang estudyante mula 
sa higit sa 100 bansa, ang nag-aaral para sa 
mga digri ng JCU.
Ang mga digri ay kinikilala ng mga nangungunang propesyonal na 
organisasyon at palagiang tumatanggap ang JCU ng pangunahing five-star  
na grado** para sa tagumpay ng mga nagtapos na makakuha ng trabaho.  
Nag-aalok ang Unibersidad ng James Cook ng mga praktikal, aktwal na 
karanasan sa pag-aaral, pati na rin ng klaseng kakaunti lamang ang dami  
ng estudyante, na nagseseguro na ang bawat estudyante ay nabibigyan  
ng oportunidad na humusay.

* Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2016, gawa ng Shanghai Jiao Tong University 
** The Good Universities Guide (2012 – 2017)

Mag-aral ng Ingles sa Unibersidad ng James Cook at manirahan sa isang tropikal  
na paraiso.
Ikaw ay inaanyayahang mag-aral sa Unibersidad ng James Cook kung ikaw ay:
• Nagpaplanong mag-aral para makapagtapos ng isang kurso sa unibersidad
• Nagnanais na mapabuti ang iyong Ingles upang matulungan ang iyong karera o 
• Nagnanais na mapabuti ang iyong Ingles para sa personal na pag-unlad.

Piliin ang programa  
ng salitang Ingles  
na bagay sa iyo.
• Pangkalahatang Ingles
• Ingles para sa mga Layuning Akademika – 

ang iyong landas upang makapasok nang 
direkta sa iyong piniling JCU na digri  
na undergraduate o postgraduate+

• Pang-grupong Pamamasyal na Pag-aaral.
+ Pakitandaan: Nakasaad sa iyong Liham ng Pag-imbita ng Unibersidad 

kung kailangan mo ng opisyal na pagsusuri sa Ingles (IELTS, TOEFL, Pearson) 
pagkatapos makumpleto ang programang Ingles para sa mga Layuning 
Akademika. 

Maligayang pagdating sa Unibersidad  
ng James Cook
Mag-aral ng Ingles sa Tropikal na Queensland, Australia

Pinakatampok na 10 dahilan para mag-aral sa Unibersidad 
ng James Cook (JCU)

Magkaroon ng mga 
kaibigan at sanayin ang 

iyong Ingles kasama 
ang mga estudyante 
mula sa Australia at  

sa buong mundo

Maging kapamilya 
ng Unibersidad  
ng James Cook

Tutulungan kang 
magtagumpay 

ng mga 
mapagsuportang 

guro ng Ingles

Ikasiya ang mga 
nakaka-aliw 

na aktibidad at 
kaganapan kasama 

ang mga estudyante 
ng unibersidad

Maging kampante  
sa pagsasalita at  

pag-unawa ng Ingles

Tumira sa kampus, sa 
isang tahanan ng lokal 
na pamilya o malapit  

sa kampus.

Matutong magsulat ng 
mga ulat ng unibersidad, 

mga sanaysay at 
magbigay ng mga 

presentasyon

Pasyalan ang tunay 
na Australia sa mga 

araw ng Sabado  
at Linggo

Mga malalaking 
oportunidad na 

makasama ang mga 
nagsasalita ng Ingles

Ikasiya ang pagiging 
isang estudyante 
ng James Cook at 

samantalahin ang mga 
pasilidad ng kampus  
at ang mga serbisyo  

sa estudyante

Nais kang salubungin ng mga 
komunidad ng Cairns at Townsville.  
Ang dalawang lungsod ay nasa 
magagandang kapaligiran ng kalikasan, 
na may maraming libreng aktibidad 
sa labas, at daan tungo sa mga 
pandaigdigang destinasyong pang-
turista, kabilang ang Great Barrier Reef. 

Ang mga programang ito ay 
inihahatid ng Kolehiyo ng 
Unibersidad ng James Cook - isang 
kolehiyong may espesyalistang 
pamamaraan sa loob ng 
Unibersidad ng James Cook


