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Phí nộp đơn
Khi nộp đơn, quý vị phải đóng phí nộp đơn AUD $300. Trừ khi được quy định trong Chủ trương Hoàn trả, phí này
không hoàn lại và cũng không chuyển được.

Phí Xác nhận Ghi danh Quốc tế
Khi nhận lời mời ghi danh, quý vị phải đóng Phí Xác nhận Ghi danh Quốc tế AUD $2400. Trừ khi được quy định
trong Chủ trương Hoàn trả, phí này không hoàn lại và cũng không chuyển được.

Học phí hàng năm
Năm học được chia thành hai lục cá nguyệt (thời kỳ học tập). Lục cá nguyệt 1 gồm có học kỳ 1 và 2, bắt đầu
vào cuối tháng Giêng và kéo dài đến tháng 6 với kỳ nghỉ vào tháng 4. Lục cá nguyệt 2 gồm có học kỳ 3 và 4, bắt
đầu vào tháng 7 và kéo dài đến tháng 12 với kỳ nghỉ vào tháng 9.
Học phí ban đầu và các khoản phí khác, như được trình bày trong thư mời, sẽ phải đóng trước một học kỳ tính
tới ngày bắt đầu nhập học khi quý vị xác nhận ghi danh cho hai thời kỳ học tập đầu tiên. Sau đó, quý vị sẽ thanh
toán phí và các khoản phí trước thành hai đợt bằng nhau mỗi năm. Nhà trường sẽ gửi hóa đơn đến cho gia đình
trước một học kỳ tính tới ngày mỗi lục cá nguyệt bắt đầu.
Tất cả các phí và lệ phí đều không tính GST và phải thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi hóa đơn và có
thể được xem xét lại và điều chỉnh hàng năm.

Cấp lớp

Học phí Hàng Niên khóa
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$41,790*
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$44,240
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$43,660

*Phí Trải nghiệm Lớn CUE (khoảng $4,000-$6,000) đối với học sinh Lớp 9 hội đủ điều kiện không bao gồm.

2 | International Student Fees and Charges for 2019

Học phí hàng năm bao gồm chương trình học chính lẫn chương trình ngoại khóa tại Trường.
Học sinh trong nước, công dân Úc và người có Thị thực Cư trú Tạm thời và Thường trú nên xem trên trang mạng
của Trường để biết chi tiết phí và lệ phí sẽ phải thanh toán.

Bảo hiểm Sức khỏe
Theo yêu cầu của Bộ Di trú và Biên phòng, Chính phủ Úc, trước khi tới Úc, học sinh mới theo học trường St
Leonard’s phải mua bảo hiểm sức khỏe tư cho toàn thời hạn THỊ THỰC du học sinh của mình. Trường St
Leonard’s sẽ thay mặt học sinh mua bảo hiểm này với giá phỏng chừng AUS $560 mỗi năm (hoặc theo giá của
BUPA hoặc công ty bảo hiểm do nhà trường chọn). Nhà trường sẽ gửi hóa đơn tính số tiền này trọn thời gian
học sinh theo học trường St Leonard’s.

Gia đình cho học sinh trọ học (Homestay)
Học sinh cư ngụ với gia đình cho học sinh trọ học (Homestay) của trường St Leonard’s sẽ phải tốn
AUD $16,100 mỗi năm. Lệ phí này được tính theo 46 tuần du học sinh viên sống chung với gia đình địa phương
trong năm và bao gồm nơi ở, ba bữa ăn một ngày, truy cập Internet, điện thoại trong bang và giặt giũ.
Quý vị phải thanh toán trước cho nhà trường phí trọ học với gia đình địa phương (Homestay) mỗi sáu tháng.
Để biết chi tiết chương trình gia đình cho học sinh trọ học của trường chúng tôi và những nơi ở khác, xin quý vị
tham khảo Tài liệu Gia đình cho Du học sinh Trọ học.

Chi phí Phụ trội
Xin lưu ý rằng quý vị sẽ phải trả các chi phí khác khi ghi danh học trường St Leonard’s để mua đồng phục học
sinh ($600-$1000), sách vở và văn phòng phẩm ($500), và bất kỳ môn thể thao hoặc nhạc cụ nào có thể là cần
thiết.
Nhà trường cũng có mô hình ‘Mang theo Thiết bị Riêng’ (BYOD) đối với việc cung cấp công nghệ cho học sinh.
Học sinh Lớp 10 đến Lớp 12 có thể chọn công nghệ thích hợp nhất với nhu cầu của mình. Học sinh Lớp 9 và
thấp hơn sẽ cần có iPad.
Quý vị có thể xem các yêu cầu tối thiểu về thiết bị tại http://learn.stleonards.vic.edu.au/ipad/
Danh sách các phí và lệ phí không bao gồm chi phí sinh hoạt khác kể cả chi phí điện thoại di động, thuốc men,
vật dụng vệ sinh, đi lại, chi phí vui chơi giải trí và tiền túi.

Tóm tắt các phí hàng năm niên khóa 2019
Lệ phí
Phí nộp đơn*

Số tiền
$300

Phí Xác nhận Ghi danh Quốc tế*

$2,400

Học phí (Lớp 12)

$43,660

Phí Trọ học (Homestay)

$16,100

Bảo hiểm Sức khỏe
Tổng số
Đóng góp Quỹ Xây dựng Tự nguyện

$560
$63,020
$420

*Phí nộp đơn và Phí Xác nhận Ghi danh Quốc tế là các khoản phí thanh toán một lần và phải thanh toán vào lúc ghi danh.
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Hình thức thanh toán
Quý vị có thể thanh toán tài khoản bằng:
•

BPay

•

Thẻ tín dụng – MasterCard và Visa

•

Thẻ trừ thẳng từ tài khoản hoặc chuyển tiền điện tử

•

Séc hoặc lệnh phiếu

Chủ trương Hoàn tiền
Phí nộp đơn và tuyển sinh sẽ không được hoàn lại nếu rút đơn ghi danh.
1. Phí nộp đơn, phí Tuyển sinh, Bảo hiểm Sức khỏe và Học phí sẽ được hoàn lại toàn bộ nếu đơn xin thị thực bị
từ chối.
2. Sẽ bị tính Phí Hủy bỏ $1000 nếu học sinh rút đơn ghi danh trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhập học dự
kiến của mình.
3. Sau khi nhập học, và khi không gửi giấy thông báo trước một học kỳ, quý vị sẽ bị phạt số tiền tương đương
với lệ phí một học kỳ.
4. Tất cả khoản tiền hoàn lại sẽ được thanh toán bằng đô-la Úc và sẽ trả cho người đã đóng các phí lúc đầu.
5. Nhà trường sẽ xem xét lý do hủy bỏ hoặc rút đơn khi áp dụng chủ trương này.
6. Hợp đồng này không tước bỏ quyền của Trường để thực hiện thêm biện pháp để truy thu bất kỳ khoản phí
và lệ phí nào còn nợ nhà trường.
7. Muốn xin hoàn lại tiền, học sinh phải thông báo cho Giám đốc Chương trình Quốc tế (Director of
International Programs) bằng văn bản về ý định rút đơn ghi danh và xin hoàn lại tiền. Sau khi đã nhận được
thông báo, khoản tiền hoàn lại sẽ được xử lý và hoàn tất trong vòng sáu tuần kể từ ngày nhận được thông
báo.
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