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Quốc tế 
Trường Trung học Wesley 
Thể thức Ghi danh
QUY TRÌNH NẠP ĐƠN
Muốn xin chỗ học tại Trường Trung học Wesley, học sinh phải nộp những 
giấy tờ dưới đây:

a) Mẫu Đơn Ghi danh

b) Phí Nạp đơn Không hoàn lại

c) Bản chụp có công chứng thành tích biểu mới nhất của học sinh (bản 
chính và bản dịch); học sinh xin vào học một năm nhất định nào đó phải 
hoàn tất thành công năm học trước của năm này hay tương đương

d) Bản chụp giấy khai sanh hay hộ chiếu của học sinh

e) Kết quả thẩm định của Dịch vụ Thẩm định Giáo dục Úc (Australian 
Education Assessment Services (AEAS))*

*Tất cả các học sinh xin theo học tại trường Trung học Wesley không sử 
dụng Anh ngữ là ngôn ngữ chính đều được yêu cầu dự thi trắc nghiệm thẩm 
định AEAS.

Học sinh phải đạt điểm Stanines 7 hay cao hơn trong Môn Khả năng Lý luận 
Toán học và các phần trong Khả năng Tổng quát không bằng Lời nói của 
cuộc trắc nghiệm AEAS để được xét đơn.

Cuộc trắc nghiệm này được thực hiện tại Úc hoặc tại quốc gia nguyên quán 
của học sinh. Muốn biết địa điểm và ngày trắc nghiệm AEAS, xin liên hệ:

AEAS (Australian Education Assessment Services (Dịch vụ Thẩm định Giáo 
dục Úc))

Đt: + 61 3 9645 0077 hay email: admin@aeas.com.au www.aeas.com.au

Khi Nhà trường nhận được các giấy tờ nộp đơn cần thiết, đơn xin sẽ được 
Quản lý Tuyển sinh Quốc tế và Nội trú và Hiệu trưởng của Trường xét duyệt. 
Sau đó, ứng đơn hay đại diện được chỉ định sẽ được thông báo kết quả.

Nếu đơn xin trúng tuyển, nhà trường sẽ đề nghị dành chỗ cho học sinh và 
việc này sẽ tuỳ thuộc vào các điều kiện dưới đây:

1. Hoàn tất đạt yêu cầu Chương trình Dự bị Anh ngữ của Trường Trung 
học Wesley (ELPP) hay các cơ sở cung cấp ELICOS khác

2. Hoàn tất thành công và có kết quả đạt yêu cầu từ sau cuộc trắc 
nghiệm Dự bị Ngôn ngữ AEAS

3. Gặp Hiệu trưởng của Trường để chung quyết việc nhập học các lớp 
chính mạch.

Nếu học sinh không hội đủ các điều kiện của đề nghị dành chỗ học cho các 
em, nhà trường có thể rút lại đề nghị này và học sinh cần phải tìm trường 
khác 
 
THƯ MỜI GHI DANH HỌC
Lời mời ghi danh sẽ được viết bằng văn bản. Để chấp nhận lời mời này, học 
sinh phải trả các học phí và các chi phí khác được ghi trong thư mời ghi 
danh đúng ngày hạn và gửi trả lại cho trường Wesley tất cả các giấy tờ cần 
thiết như trong thư mời để xác nhận chỗ học của các em. Nếu nhà trường 
không nhận được các khoản tiền phải trả vào ngày đáo hạn, lời mời này có 
thể bị rút lại.

Khi đã nhận được học phí, Nhà trường sẽ gửi giấy Xác nhận đã Ghi Danh 
(Confirmation of Enrolment (COE)) và nếu trường Wesley nhận trách nhiệm 
về An sinh và Chỗ ở cho học sinh, giấy Xác nhận về Chỗ ở và An sinh 
(Confirmation of Accommodation and Welfare (CAAW)). Đây là những giấy 
tờ cần thiết để xin thị thực du học.

Nếu học sinh xin hoãn việc ghi danh hay bị nhà trường đình chỉ, việc này có 
thể ảnh hưởng đến ngày kết thúc thị thực du học.  
 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ANH NGỮ
Các học sinh xin theo học tại trường Trung học Wesley không nói tiếng Anh 
là tiếng mẹ đẻ có thể cần phải theo học khoá dự bị Anh ngữ theo như trong 
thư mời. Kết quả trắc nghiệm AEAS sẽ đề nghị khoảng thời gian tối thiểu 

học sinh cần cải thiện khả năng Anh ngữ để đủ sức theo học năm em mong 
muốn. Các học sinh cũng phải đạt được trình độ Anh ngữ đủ để hiểu được 
ngôn ngữ sử dụng trong các khoá học chính mạch của Nhà trường.

HỌC TẬP VÀ TIẾN ĐỘ
Điều quan trọng là các học sinh phải duy trì được khả năng học tập xuất sắc 
và đi học đầy đủ các lớp ELPP hay ELICOS để đảm bảo sẵn sàng theo học 
các chương trình chính mạch tại trường Trung học Wesley.

 
PHỎNG VẤN
Tất cả các học sinh đều phải tham dự buổi phỏng vấn với Hiệu trưởng của 
Nhà trường trước khi bắt đầu theo học. Việc này sẽ được sắp xếp sau khi 
học sinh đến Úc và hoàn tất mọi điều kiện của lời mời nhập học. Nhà trường 
sẽ liên hệ với học sinh để sắp xếp giờ giấc thích hợp.

 
HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG
Học sinh sẽ được gửi hoá đơn các chi phí phụ trội vào lúc bắt đầu và các 
chi phí này sẽ được tính theo tỷ lệ nếu học sinh không bắt đầu vào đầu năm 
học. Những chi phí này bao gồm:

• Chi phí Củng cố

• Lệ phí Công nghệ Học tập

• Lệ phí Học sinh Ngoại quốc

Xin xem tài liệu Lệ phí và các Phí tổn của Trường Trung học Wesley.

 
CHƯỚC GIẢM
• Chước giảm cho Gia đình

Tại trường Trung học Wesley, việc nam nữ học chung là trọng tâm viễn kiến 
về học hỏi của chúng tôi và là cam kết của chúng tôi giữ cho các em trong 
cùng một gia đình học chung với nhau.

Việc chước giảm cho gia đình sẽ chỉ áp dụng đối với Học phí cho gia đình 
có từ ba học sinh trở lên theo học tại trường Trung học Wesley và khoản 
chước giảm sẽ là 20% cho học sinh thứ ba và 50% cho học sinh thứ tư và 
các học sinh kế tiếp.*

* Học sinh thứ hai cũng được chước giảm 10% khi có học sinh thứ ba bắt 
đầu theo học và việc ghi danh xảy ra cùng lúc.

Nếu đủ tiêu chuẩn để được hưởng chước giảm việc này sẽ được tự động 
áp dụng trong tài khoản của quý vị.

Việc chước giảm cho gia đình không áp dụng cho Lệ phí Củng cố, Lệ phí 
Công nghệ Học tập hay bất kỳ lệ phí và chi phí nào khác được tính trên tài 
khoản của quý vị.

Các gia đình nhận được các hình thức trợ giúp lệ phí khác không được 
hưởng chước giảm cho gia đình.

• Giảm giá Trả tiền sớm

Quý vị sẽ được giảm giá 2,5% nếu trả trước Học Phí trọn năm. 

Có một số điều kiện áp dụng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ ban Tuyển 
sinh hay Ban Tài vụ của Nhà trường. 

THÔNG BÁO XIN RÚT TÊN                  
Các hoc sinh quốc tế bị hạn chế trong việc chuyển từ trường Trung học 
Wesley sang một cơ sở giáo dục khác trong thời gian sáu tháng từ ngày bắt 
đầu. Sau thời gian sáu tháng đầu tiên này, học sinh muốn chuyển trường 
phải gửi thư cho Trưởng Học sở trước một học kỳ thông báo về việc xin rút 
tên khỏi trường, nếu không học sinh sẽ bị tính học phí tương đương với một 
học kỳ. Thể thức này cũng được áp dụng với yêu cầu xin rút tên khỏi cơ sở 
Learning in Residence.
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