
CHÀO MỪNG CÁC BẠN
ĐẾN VỚI TRƯỜNG MAISON 
INTERNATIONALE
THUỘC ĐẠI HỌC LILLE
Pour vous aider, une application ULillgo
et un buddy system UlilleExplore
-
Để được giúp đỡ, hãy sử dụng ứng dụng ULillGo 
và nền tảng hệ thống bạn bè: UlillExplore

#ChooseULilleVN



Sinh viên quốc tế
chào mừng các bạn đến với 
Trường Đại học Lille!

Vào đầu mỗi năm học, Ngày hội chào đóntân sinh viên
sẽ được tổ chức để giúp bạn tìm hiểu về Trường Đại học Lille 
ngay khi bạn vừa đặt chân đến Pháp, cũng như nhiều dịch vụ 
có sẵn để giúp bạn giải quyết thủ tục hành chính và trở thành 
sinh viên của Trường Đại học Lille.

+ Dịch vụ quốc tế Crous ở Lille có tại Ngôi nhà sinh
viên quốc tế quanh năm.

+ Hãy nhớ truy cập vào trang web sau để chuẩn bị
cho chuyến du học: livinfrance

Tòa nhà quốc tế (Maison Internationale) 
là nơi mà bạn có thể tìm đến để được giúp 
đỡ về tất cả các thủ tục hành chính: tư 
vấn tìm chỗ ở, giúp đăng ký và gia hạn 
giấy phép cư trú và các thủ tục khác:

Ngoài ra, còn có
các bài học bằng tiếng Pháp.

Trong suốt năm học, Tòa nhà quốc tế 
cũng có thể giúp bạn khám phá thành 
phố Lille và vùng Hauts de France 
thông qua các chuyến tham quan văn 
hóa và các sự kiện khác được tổ chức 
trong khuôn viên trường (viện bảo 
tàng, cuộc triễn lãm, buổi chiếu phim, 
hội thảo phỏng vấn xin việc, buổi học 
tiếng Pháp ở quán cà phê, v.v).

Xin hỗ trợ tiền thuê nhà (CAF), 
đăng ký bảo hiểm y tế (CPAM), 
phương tiện đi lại tại địa 
phương, đặt cọc, bảo hiểm, mở 
tài khoản ngân hàng, đăng ký 
dịch vụ điện thoại, v.v.

étudiantes internationales,
étudiants internationaux,

Bienvenue à l’Université de Lille !

À chaque rentrée universitaire, des WelcomeDays
sont organisés afin que vous découvriez,

dès votre arrivée, l’Université de Lille et rencontriez 
sur place les différents services qui vous aideront

à régler vos problèmes administratifs. 

+ Présence du Crous de Lille
toute l’année à la Maison internationale. 

+ Un site à consulter sans hésiter
pour préparer votre arrivée : livinfrance 

La Maison internationale est un endroit 
qui a été conçu pour vous, afin que 
vous trouviez l’aide nécessaire pour vos 
démarches administratives : conseils pour 
trouver un logement, aide pour l’obtention 
du titre de séjour et son renouvellement, 
démarches auprès des différentes 
administrations :

Des cours de Français 
peuvent aussi vous être 

proposés.

VNFR

CAF, CPAM, transports 
locaux, caution, assurances, 

ouverture d’un compte 
bancaire, téléphonie ...

Vous faire découvrir tout au long 
de l’année universitaire, la Ville de 
Lille et la Région Hauts de France 
au travers de visites culturelles 
et d’événements organisés sur 
les campus (visites de musées, 
d’expositions, projections de films, 
ateliers CV, Cafés langues…).
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Vui lòng liên hệ:
maison-internationale@univ-lille.fr

maison internationale

international.univ-lille.fr www.univ-lille.fr

mailto:maison-internationale@univ-lille.fr
https://international.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/

