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Banyak surat masuk yang menanyakan sekolah mana yang bagus dan mudah untuk
memperoleh pekerjaan di New Zealand. Ada juga pertanyaan mengenai sekolah yang berkaitan
dengan Permanent Residency.

Selalu kami jelaskan dan tegaskan bahwa kami adalah konsultan pendidikan. Bukan agen
imigrasi. Walaupun memang sebagai konsultan pendidikan resmi di NZ, kami juga dibekali
pengetahuan mengenai peraturan2 keimigrasian oleh pemerintah NZ.
Penting untuk diketahui bahwa pengetahuan ini harus selalu diperbaharui karena memang
aturan imigrasi NZ ini SELALU DITINJAU ULANG dan disesuaikan SETIAP 3 (TIGA) BULAN
sekali.

Sangat disayangkan kami menemukan banyak betul international student dari Indonesia sama
sekali buta akan hal ini.
Padahal ini adalah sebuah kewajiban dari agen-agen sekolah -yang membantu mereka untuk
datang bersekolah di NZ- untuk menjelaskannya dengan rinci kepada calon2 student.

Sebagai konsultan pendidikan, kami selalu diundang oleh lembaga-lembaga pemerintah NZ
untuk diberikan penyuluhan mengenai informasi perubahan-perubahan aturan imigrasi ini.
Terakhir misalnya pada lokakarya agen2 sekolah NZ di Hamilton yang dilakukan oleh Waikato
Education Forum pada bulan Februari 2011 ybl.

Pada lokakarya yang sangat penting ini pihak imigrasi menjelaskan perubahan-perubahan yang
terjadi setelah adanya review pada tanggal 29 Nopember 2010 ybl. Termasuk
perubahan-perubahan penting pada formulir pengajuan visa student.

Sementara itu NZ Educated memberikan informasi mengenai tugas agen-agen sekolah NZ
terhadap setiap international student yang akan datang bersekolah di NZ.
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Nasehat keimigrasian hanya boleh diberikan oleh agen imigrasi resmi dan terdaftar pada
pemerintah NZ. Nama-nama mereka ada pada website imigrasi NZ.
Di luar daftar tersebut sama sekali tidak diperkenankan untuk memberikan nasehat
keimigrasian dan dianggap melanggar hukum serta dapat dikenai sanksi hukum yang sangat
berat jika tetap melakukan kegiatan tersebut.

Bagi kami, konsultan pendidikan di NZ, pengetahuan mengenai peraturan keimigrasian adalah
pelengkap utama dalam proses memberikan bimbingan kepada calon2 international student
yang akan melanjutkan sekolahnya di NZ.
Sebagai contoh misalnya nilai IELTS minimal 5.0 yang bisa membuat seorang student
mendapatkan izin dari pihak imigrasi NZ untuk bekerja paruh waktu di tengah masa belajarnya.

Kembali pada pertanyaan sekolah mana yang bagus. Setelah artikel ini kami akan memberikan
contoh-contoh jenis jurusan/sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri NZ yang
tertera dalam daftar imigrasi NZ:[ download disini... ]

Jurusan-jurusan inilah yang kelak akan memudahkan bagi para international student untuk
memperoleh perkerjaan di NZ dan pada akhirnya juga untuk melamar PR jika memang itu yang
menjadi cita-citanya sejak awal.

Mudah2an bisa membantu bagi mereka yang ingin melanjutkan sekolahnya di NZ.

Selamat membaca dan mempelajari:

SEKOLAH EARLY CHILDHOOD EDUCATION
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KURSUS PENYETARAAN IJAZAH PERAWAT

SEKOLAH ARBORIST
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