Vị trí trong khuôn viên trường.
Phong cách sống làng sinh viên.
Kelvin Grove

Iglu Kelvin Grove. 62 Blamey Street, Kelvin Grove QLD 4059

Ấn tượng nghệ thuật về đại sảnh sinh viên mới

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Kelvin Grove Urban Village sôi động, Iglu Kelvin Grove cung cấp một loạt
các căn hộ ở chung và một phòng ngủ, tạo nên tiêu chuẩn sống mới cho sinh viên. Nếu bạn đang học tập
tại cơ sở Kelvin Grove của Đại Học Kỹ Thuật Queensland (Queensland University of Technology - QUT),
bạn sẽ thức dậy và có mặt trong giờ giảng bài chỉ trong vòng dưới 10 phút. Như thế thật tuyệt phải không?

TRỢ GIÚP VÀ VUI VẺ

Một phong cách sống sinh viên thật tuyệt có ngay trước cửa
nhà bạn – cửa hiệu, nhà hàng, tiệm cà phê, phòng tập thể hình
và quán bar – vì vậy bạn không cần phải đi xa để thỏa mãn đủ
nhu cầu vui chơi giải trí cho mình. Nếu bạn muốn đi xa hơn,
thì chỉ mất 20 phút đi xe bus là tới trung tâm thành phố (CBD)
Brisbane và ga Roma Street - là nơi bạn có thể dễ dàng đi tới
các vùng lân cận rất tuyệt như Fortitude Valley và New Farm.

Trên tất cả, Iglu mong muốn các sinh viên luôn cảm thấy như ở
nhà mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi không chỉ cung cấp một
không gian sống tuyệt vời, các sinh viên của chúng tôi còn có
thể tiếp cận với:

Vì thế khi bạn sống tại Iglu Kelvin Grove, bạn không chỉ có
được một căn hộ để ở, bạn có được điều tốt nhất của cả hai thế
giới - một phong cách sống độc lập kết hợp với một cộng đồng
an toàn, luôn có sự trợ giúp đồng thời có thể tiếp cận với:

Một môi trường đầy đủ sự trợ giúp – Ngoài đội ngũ nhân
viên riêng của Iglu, các sinh viên cũng có thể tiếp xúc với các
Trợ Lý Cư Trú (Resident Assistant – RA) – là các sinh viên sống
trong khu nhà, cung cấp sự trợ giúp sau giờ hành chính và là
những người đã được đào tạo trong các lĩnh vực như sơ cứu
bậc cao và quản lý tình trạng khẩn cấp.

•
•
•
•
•

Nhân viên có mặt tại chỗ trong suốt 24 giờ
Hệ thống camera an ninh CCTV, các phòng ngủ có khóa và
an ninh căn hộ dùng thẻ quẹt
Có chỗ giặt đồ và lưu giữ xe đạp trong khu nhà
Internet tốc độ cao*, phòng tập gym trong nhà, các khu vực
học tập và thư viện điện tử
Các khu ngoài trời có BBQ và nhiều hơn thế nữa!

Các sự kiện và hoạt động cộng đồng cho sinh viên – Nhằm
để khuyến khích tính cộng đồng và sự tham gia, chúng tôi có
một chương trình toàn diện gồm các sự kiện về học thuật, xã
hội, thể thao, sức khỏe và văn hóa, chương trình này dành cho
tất cả mọi cư dân. Các sự kiện này bao gồm các bữa ăn sáng
cho tới bóng đá, thể dục Pilates, kỹ năng viết CV, cả các đêm
chiếu phim và còn nhiều hơn nữa.

PHÍ HÀNG TUẦN TRỌN GÓI
Phí hàng tuần gồm mọi hạng mục của Iglu giúp cho sinh
viên dễ dàng tính toán tiền bạc trong khi đi học. Ngoài
các tiện nghi tuyệt vời đã liệt kê trong đây, khoản phí
này còn bao gồm tất cả các dịch vụ chung (ga, điện và
nước), 15 GB dữ liệu internet không dây mỗi tháng (với
lựa chọn nâng cấp thêm) và một gói chào mừng ngay
khi đến ở.

Iglu Kelvin Grove: Tóm tắt thông tin
Căn hộ của tôi có những gì?

TẠI IGLU KELVIN GROVE
Đầy đủ nội thất

Khu vực chung của căn hộ được trang bị:

Khu vực sân vườn và BBQ

• Nhà bếp đầy đủ đồ và dụng cụ bao gồm tủ lạnh,
lò vi sóng có nướng nhiệt đối lưu, mặt bếp bằng
gốm
• Bàn ăn và ghế
• Ghế sofa và bàn uống cà phê
• Nơi vui chơi giải trí (không gồm TV)
• Quạt trần
• Khu ban công hoặc hiên nhà

Phòng tập thể dục và khu trò chơi

Tất cả các phòng ngủ đều có:

Truy cập Internet
An toàn và có bảo vệ
Phòng tắm chung

•
•
•
•
•
•
•

Giặt đồ trong khu nhà
Không gian học tập
Căn hộ cho người khuyết tật

Giường đơn cỡ vua (căn hộ ở chung)
Giường cỡ queen (căn hộ một phòng ngủ)
Bàn học, ghế tựa và bảng ghim
Tủ quần áo và gương
Kệ sách
Nhiều nơi chứa đồ
Cổng kết nối Internet

TIỆN NGHI NGAY TRƯỚC CỬA
BẠN CÓ CẦN GIÚP ĐỠ KHÔNG?

Sự lựa chọn là của bạn

QUT campus

Giống như một gia đình xã hội? Thích có thêm
một chút riêng tư? Hay hài lòng với cả hai? Bạn
sẽ tìm thấy một sự lựa chọn phù hợp với mình tại
Iglu Kelvin Grove.

Giao thông công cộng
Dịch vụ ăn uống
Quán cà phê

LOẠI CĂN HỘ

PHÒNG NGỦ

CÓ LẼ BẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO PHƯƠNG ÁN
SINH HOẠT GIÁ HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.
XEM TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ
BIẾT CHI TIẾT.

PHÒNG TẮM

Sáu phòng ngủ

Khu mua sắm

Năm phòng ngủ#
Tập thể dục và thể hình

Ba phòng ngủ

Dịch vụ ngân hàng 24 giờ

Hai phòng ngủ

Một phòng ngủ

Hoạt động văn hóa
#

Các tiện nghi tuyệt vời

-

Chỉ có số lượng giới hạn cho Phương Án Sinh Hoạt Giá Hợp Lý của chúng tôi. Xem trên trang web để biết tiêu chuẩn đủ điều kiện.

Dù bạn muốn vui chơi với bạn bè, tận hưởng chút không khí trong lành hay tìm một nơi yên
tĩnh để học bài, thì khi bạn sống tại Kelvin Grove, bạn không cần phải đi đâu xa cả. Tất cả
các tiện nghi tuyệt vời đó đều có sẵn để bổ sung thêm vào đời sống sinh viên của bạn:
Đại sảnh sinh viên Sôi Động: Là một nơi
trọn vẹn để thư giãn với truyền hình cáp
Foxtel, bàn bi-a, máy bán hàng tự động, ghế
sa lông và gối đậu, những quyển sách và tạp
chí.
An ninh và hỗ trợ 24 giờ: Mạng camera
giám sát CCTV, ra vào căn hộ bằng thẻ điện
tử, phòng ngủ có khóa và luôn có người túc
trực để cung cấp sự trợ giúp cho bạn ngay tại
chỗ suốt 24x7.
Khu học tập: Luôn sẵn sàng để đặt trước
cho nhóm và cá nhân.
Phòng tập thể dục trong khuôn viên: Một
nơi tuyệt vời để giữ hình thể và nơi này miễn
phí cho cư dân.

Thư viện điện tử sinh viên: Sử dụng máy
tính và máy in công cộng, kết nối laptop của
riêng bạn hoặc truy cập mạng internet.
Rất nhiều không gian ngoài trời: Sân vận
động, sân vườn ngoài trời và khu vui chơi
giải trí.
Giặt đồ trong khu nhà: Máy giặt và máy sấy
hoạt động 24 giờ bằng tiền xu.
Khu vực giữ xe đạp: Một phương tiện khỏe
mạnh, thân thiện với môi trường để đi thăm
thú xung quanh.
Chúng tôi hiện đang cải thiện các tiện ích này nhằm mang
lại một vẻ ngoài mới cho các khu vực chung và không gian
thư giãn. Ấn tượng nghệ thuật trên trang chỉ là một chút
hương vị của những gì sắp tới. Xem trên trang web của
chúng tôi để cập nhật thêm.

BẠN CÒN MUỐN TÌM HIỂU THÊM KHÔNG?
Tìm hiểu thêm về Iglu Kelvin Grove tại www.iglu.com.au hoặc
liên hệ với đội ngũ nhân viên Iglu Kelvin Grove theo số +61 7 3839 3733

