Chatswood

Nằm tại khu vực sôi
động với phong cách
sống sinh viên.
Tại Iglu Chatswood, sinh viên có thể sống chung với những người
khác, trong khi vẫn tận hưởng sự riêng tư trong phòng ngủ và
phòng tắm của chính mình, hoặc sống trong căn hộ studio của
riêng sinh viên. Dù bằng cách nào thì sinh viên cũng sẽ được
chuyển vào một nơi cư trú mới mẻ, nội thất đầy đủ và được xây
dựng dành cho sinh viên.
Tọa lạc tại Chatswood, một khu vực đa văn hóa sôi động trên Bờ Biển
Bắc Sydney, chỉ mất 10 phút đi tàu điện từ Iglu Chatswood tới Đại Học
Macquarie (Macquarie University), mất 13 phút tới khu Bắc Sydney và 20
phút để vào trung tâm thành phố (CBD). Với nhiều cửa hiệu, nhà hàng và
khu vui chơi giải trí ngay cạnh bên, mọi thứ sinh viên cần sẽ luôn có sẵn
ngay trước cửa nhà.
Sinh viên nhận được nhiều thứ hơn chỉ là một căn hộ khi sống tại Iglu, họ
sẽ có:

Iglu Chatswood. 73 Albert Avenue, Chatswood NSW 2067

• Điều hòa không khí, sưởi ấm và phòng tắm riêng
• Internet không dây tốc độ cao trong toàn bộ khu nhà
• Một môi trường an ninh và được bảo vệ với hệ thống camera CCTV và
sử dụng thẻ quẹt để ra vào tòa nhà, căn hộ cũng như phòng ngủ
• Tiếp cận với nhân viên có mặt tại chỗ trong suốt 24 giờ
• Có chỗ giặt đồ và lưu giữ xe đạp trong khu nhà
• Khu trò chơi, sân vườn với BBQ, khu học tập và còn nhiều hơn thế
nữa!

TRỢ GIÚP VÀ VUI VẺ
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:
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.
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 Chatswood: Tóm tắt thông tin
TẠI IGLU CHATSWOOD
Đầy đủ nội thất
Wiﬁ toàn khu nhà
An toàn và có bảo vệ
Phòng tắm riêng

Căn Hộ Chung 4, 5 và 6 Phòng Ngủ
Khu vực chung được trang bị:
• Tivi HD
• Điều hòa không khí và sưởi ấm
• Ghế sa lông, bàn cà phê và ghế nằm
• Bàn ăn và ghế
• Nhà bếp đầy đủ đồ gồm lò nướng, lò vi sóng, bếp
nấu, tủ lạnh và tủ đông cỡ lớn, ấm đun nước & lò
nướng bánh mì

Khu vực sân vườn và BBQ
Không gian học tập
Phòng chiếu phim
Căn hộ cho người khuyết tật

TIỆN NGHI NGAY TRƯỚC CỬA
Giao thông công cộng
Dịch vụ ăn uống
Quán cà phê
Khu mua sắm
Rạp chiếu phim
Tập thể dục và thể hình
Dịch vụ ngân hàng 24 giờ

Các tiện nghi hàng đầu

Tất cả các phòng ngủ sinh viên đều có:
• Đường mạng băng thông rộng không dây tốc độ cao
• Phòng tắm riêng ngay trong phòng ngủ
• Điều hòa không khí và sưởi ấm
• Giường đơn cỡ vua với ngăn chứa dưới giường
• Bàn học, ghế tựa và bảng ghim
• Tủ sách và không gian lưu trữ
• Tủ quần áo xây sẵn
• Gương dài toàn thân

Căn Hộ Studio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đường mạng băng thông rộng không dây tốc độ cao
Tivi HD
Giường đôi cỡ vua với ngăn chứa dưới giường
Bàn và ghế
Phòng tắm riêng có nhà vệ sinh và buồng tắm vòi sen
Điều hòa không khí và sưởi ấm
Bàn học, ghế, đèn bàn
Bảng ghim và tủ sách
Tủ quần áo xây sẵn và gương dài toàn thân
Đồ nhà bếp gồm lò vi sóng/lò nướng đối lưu, mặt
bếp gồm 2 bếp, tủ lạnh, ấm đun nước và máy nướng
bánh mì

Internet không dây: Kết nối mạng tại bất kỳ
đâu trong khu nhà bằng tài khoản Iglu của
bạn.

Sân thượng: Thoát ra khỏi cuộc sống
thường ngày và ngắm nhìn khung cảnh
tuyệt đẹp.

An ninh và hỗ trợ 24 giờ: Ngoài hệ thống
camera CCTV và ra vào bằng thẻ quẹt, luôn
có người túc trực để cung cấp sự hỗ trợ cho
bạn ngay tại tòa nhà 24x7.

TV và khu vực sảnh: Thư giãn và xem TV
hoặc đọc sách trên ghế sa lông thật thoải
mái.

Khu học tập: Có một loạt các khu vực học
tập riêng và chung cùng với một phòng
phương tiện cho bạn sử dụng.
Khu vực sân vườn và BBQ: Tận hưởng
không khí trong lành hoặc nấu nướng thật
vui.
Phòng chiếu phim: Có dãy ghế ngồi
chuyên dụng để xem phim cùng màn TV cỡ
lớn, là một nơi tuyệt hảo để xem phim hoặc
tổ chức thuyết trình nhóm.

Giải trí trong nhà: TV, Playstation, bóng
bàn, truyền hình cáp Foxtel và còn nhiều
hơn nữa.
Giặt đồ trong khu nhà: Máy giặt và máy
sấy hoạt động 24 giờ.
Khu vực giữ xe đạp: Thân thiện với môi
trường và thật tuyệt vời để đi ngắm cảnh
xung quanh.
Máy bán hàng tự động: Nằm tại vị trí trung
tâm và thật tuyệt hảo để có vài món ăn vặt
khi đang học bài.

BẠN CÒN MUỐN TÌM HIỂU THÊM KHÔNG?
Tìm hiểu thêm về Iglu Chatswood tại www.iglu.com.au hoặc
liên hệ với đội ngũ nhân viên Iglu Chatswood theo số +61 2 8024 8610

