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THAY ĐỔI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ của mình thông qua e-student

Vui lòng đảm bảo rằng bạn thường xuyên đăng nhập e-student để cập nhật 
thông tin liên hệ của mình:

• địa chỉ của bạn trong học kỳ và địa chỉ nhà của bạn; phải là địa chỉ nhà ở

• số điện thoại liên hệ của bạn; điện thoại bàn và điện thoại di động

• địa chỉ email cá nhân của bạn

• thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Sinh viên quốc tế: 
Sinh viên cần phải thông báo cho Trung tâm Sinh viên UTS Insearch biết bất kỳ 
thay đổi nào về địa chỉ, email cá nhân hoặc số điện thoại trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày thay đổi. Đây là yêu cầu trong thị thực du học của bạn và cần thiết để 
duy trì các điều kiện thị thực của bạn. Việc không tuân thủ điều này sẽ khiến Bộ 
Nội vụ hủy bỏ thị thực du học của bạn.

Sinh viên quốc tế DƯỚI 18 tuổi:  
Bạn phải cư trú tại nơi ở mà Bộ Nội vụ hoặc UTS Insearch chấp thuận. Để thay 
đổi địa chỉ của mình, bạn cần phải liên hệ với Trung tâm Sinh viên UTS Insearch 
để cập nhật thông tin liên hệ của mình bởi vì UTS Insearch có trách nhiệm xác 
nhận xem nơi ở và an sinh của bạn có thích hợp hay không.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể cập nhật trực tuyến các thông tinliên hệ dưới 
đây thông qua e-student:

1. Địa chỉ nhà:

• Địa chỉ hộ khẩu (địa chỉ ở nước ngoài)

• Địa chỉ trong Học kỳ (Sydney) (Địa chỉ cư trú hiện tại ở Sydney)

2. Số điện thoại:

• Số điện thoại bàn nơi dăng kí hộ khẩu (Số điện thoại nước ngoài)

• Số Điện thoại trong học kỳ (Sydney) (số điện thoại bàn ở Sydney)

• Số điện thoại di động tại Sydney

• Số điện thoại di động ở nước ngoài

3. Email: Địa chỉ email bạn sử dụng để liên hệ (Email cá nhân)

4. Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp



ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BẠN,
HÃY LÀM THEO CÁC HƯỚNG DẪN DƯỚI ĐÂY

1. Truy cập e-student 

2. Nhập ID sinh viên và mật khẩu của bạn; bấm vào ‘Đăng nhập’

3. Từ trang ‘Trang chủ’, bấm vào tab ‘Chi tiết cá nhân’ và sau đó ‘Liên hệ’.

Step 1

Step 2



Cập nhật chi tiết địa chỉ:

1. Để thêm địa chỉ mới, bấm vào ‘Thêm Mới’.

2. Nhập chi tiết địa chỉ và bấm vào ‘Xác nhận Địa chỉ’. Lưu ý: Nếu bạn sống trong căn hộ hoặc unit, bạn  
phải cho biết số phòng hoặc số của unit.

3. Chọn địa chỉ trong danh sách và bấm vào ‘Lưu’.



4. Trang chi tiết địa chỉ sẽ hiện ra cùng với địa chỉ vừa được xác minh và lưu lại

5. Để chỉnh sửa chi tiết địa chỉ, bấm vào ‘Chỉnh sửa’ và làm theo bước #2 và 3.

Nếu cần thay đổi địa chỉ này, bạn hãy bấm vào “Hủy”. Thao tác này sẽ đưa bạn trở lại trang Chi tiết liên 
hệ, tại đây bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ (Bước #5).

Cập nhật chi tiết địa chỉ:



1. Để thêm số điện thoại mới, bấm vào ‘Thêm Mới’.

3. Để chỉnh sửa số điện thoại hiện có, bấm vào ‘Chỉnh sửa’ và làm theo bước #2.

2. Chọn Loại điện thoại trong danh sách thả xuống; nhập số điện thoại và bấm vào “Lưu”.

Cập nhật số điện thoại:



1. Để thêm địa chỉ email mới, bấm vào ‘Thêm Mới’.

3. Để chỉnh sửa địa chỉ email bạn sử dụng để liên hệ, bấm vào ‘Chỉnh sửa’ và làm theo bước # 2.

2. Loại Email sẽ được mặc định là Pre 2.6 Preferred. Nhập địa chỉ email và bấm vào “Lưu”.

Cập nhật địa chỉ email:



1. Để thêm chi tiết liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, bấm vào ‘Thêm Mới’

3. Để chỉnh sửa chi tiết liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, bấm vào ‘Chỉnh sửa’ và làm theo bước #2.

2. Chọn Loại liên hệ khác (Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp) trong danh sách thả xuống; nhập chi tiết liên 

Cập nhật liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:


