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Internasional 
Prosedur Pendaftaran 
Wesley College
PROSES PERMOHONAN
Untuk mengajukan permohonan tempat di Wesley College, Anda harus 
menyerahkan:

a) Formulir Permohonan Pendaftaran

b) Biaya Permohonan Yang Tidak Dapat Dikembalikan

c) Fotokopi rapor terakhir siswa (asli dan terjemahan) yang telah dilegalisir; 
Siswa yang memohon untuk masuk ke tahun tertentu harus lulus dari tingkat 
sebelumnya atau yang setara

d) Fotokopi akta kelahiran atau paspor siswa

e) Hasil tes Layanan Penilaian Pendidikan Australia (Australian Education 
Assessment Services – AEAS)

*Semua siswa yang mengajukan permohonan untuk masuk ke Wesley 
College yang bukan penutur asli bahasa Inggris diwajibkan mengikuti tes 
AEAS.

Siswa harus mencapai Stanine 7 atau lebih dalam Komponen Kemampuan 
Nalar Matematis dan Kemampuan Umum Non Verbal AEAS agar 
permohonannya dipertimbangkan oleh Wesley College.

Tes ini dapat diikuti di Australia ataupun di negara asal siswa. Untuk melihat 
lokasi dan tanggal tes AEAS, silahkan menghubungi:

AEAS (Australian Education Assessment Services)

Tel: + 61 3 9645 0077 or email: admin@aeas.com.au www.aeas.com.au

Setelah Wesley College menerima dokumentasi permohonan yang 
diperlukan, permohonan tersebut akan diperiksa oleh Manajer Penerimaan 
Siswa Internasional dan Learning in Residence, serta Kepala Sekolah. 
Sesudah itu, pemohon atau agen yang ditunjuk akan diberitahukan 
mengenai hasilnya.

Jika permohonan berhasil, siswa akan ditawari tempat dan ini dapat 
bergantung pada dipenuhinya syarat-syarat berikut ini:

1. Menyelesaikan dengan sukses Program Persiapan Bahasa Inggris 
(ELPP) Wesley College atau penyedia ELICOS lainnya

2. Lulus dengan hasil yang memuaskan dari tes Pasca Persiapan Bahasa 
AEAS

3. Bertemu dengan Kepala Sekolah sebagai tahap akhir proses sebelum 
masuk ke kelas arus utama

Jika siswa tidak berhasil memenuhi syarat penawaran, tempat yang 
ditawarkan dapat ditarik kembali dan siswa harus mencari sekolah lain 
 
SURAT PENAWARAN
Tawaran untuk mendaftar akan dibuat secara tertulis. Untuk menerima 
penawaran ini, uang sekolah dan biaya-biaya lain sebagaimana dijabarkan 
di dalam penawaran harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo, dan 
semua dokumentasi di dalam penawaran dikembalikan ke Wesley College 
untuk mengkonfirmasi tempat. Jika pembayaran belum diterima setelah 
tanggal jatuh tempo, penawaran dapat ditarik kembali.

Setelah menerima uang sekolah, Wesley College akan menerbitkan 
Konfirmasi Pendaftaran (Confirmation of Enrolment – COE) dan jika Wesley 
College menerima tanggung jawab atas Kesejahteraan dan Akomodasi 
siswa, Wesley College akan menerbitkan dokumen Konfirmasi Akomodasi 
dan Kesejahteraan (Confirmation of Accommodation and Welfare – CAAW). 
Surat-surat ini diperlukan untuk mendapatkan visa pelajar.

Jika siswa menunda pendaftaran atau diskors sekolah, ini dapat berdampak 
pada tanggal akhir Visa pelajar. 
 
PROGRAM PERSIAPAN BAHASA INGGRIS
Siswa yang mengajukan permohonan tempat di Wesley College yang bukan 
penutur asli bahasa Inggris mungkin diharuskan untuk mengikuti kursus 
persiapan bahasa Inggris sesuai dengan surat penawaran. Hasil tes AEAS 
akan merekomendasikan jangka waktu minimum yang diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa agar kompeten di tingkat 
kelas yang diinginkan. Siswa harus mencapai tingkat bahasa Inggris yang 
memuaskan untuk memastikan bahwa mereka mengerti dengan baik 
bahasa yang digunakan di kelas arus utama di sekolah.

PRESTASI DAN KEMAJUAN AKADEMIS
Siswa perlu mempertahankan prestasi akademis yang baik dan kehadiran di 
program ELPP atau ELICOS untuk memastikan kesiapan untuk mengikuti 
kelas arus utama di Wesley College.

 
WAWANCARA
Semua siswa diwajibkan mengikuti wawancara dengan Kepala Sekolah 
sebelum mulai bersekolah. Jadwalnya akan ditentukan setelah siswa tiba di 
Australia dan memenuhi semua persyaratan di surat penawaran. Wesley 
College akan menghubungi siswa untuk mengatur waktu yang tepat.

 
BIAYA-BIAYA
Biaya-biaya tambahan akan dikenakan kepada siswa pada saat mulai 
sekolah dan jumlahnya akan disesuaikan secara prorata jika siswa tidak 
mulai pada awal tahun sekolah. Biaya-biaya ini termasuk:

• Biaya Terkonsolidasi

• Biaya Teknologi Belajar

• Retribusi Siswa Internasional

Silakan merujuk dokumen Internasional: Uang Sekolah dan Biaya-Biaya 
Wesley College (International: Wesley College Fees and Expenses). 

 
DISKON
• Diskon Keluarga

Di Wesley, koedukasi merupakan inti dari visi pembelajaran kami, demikian 
pula komitmen kami agar anak-anak dari satu keluarga tetap bersama.

Diskon keluarga hanya berlaku untuk Uang Sekolah, jika tiga atau lebih anak 
dari satu keluarga bersekolah di Wesley College, dan diskonnya sebesar 
20% untuk anak ketiga dan 50% untuk anak keempat dan anak selanjutnya.*

*Diskon 10% untuk anak kedua juga dapat diperoleh jika anak ketiga sudah 
mulai bersekolah dan didaftarkan pada saat bersamaan

Jika Anda berhak mendapatkan diskon, ini akan diterapkan secara otomatis 
pada rekening Anda.

Diskon keluarga tidak berlaku untuk Biaya Teknologi Belajar atau biaya-
biaya dan pungutan lain yang ditagih ke rekening Anda.

Keluarga yang telah diberikan bantuan biaya dalam bentuk lain mungkin 
tidak berhak mendapatkan diskon keluarga.

• Diskon Pembayaran Dini

Diskon sebesar 2,5% mungkin berlaku jika Anda membayar uang sekolah 
setahun lebih awal.

Beberapa persyaratan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi bagian 
Penerimaan Siswa (Admissions) atau Departemen Pembukuan Sekolah 
(College Accounts Department)

PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI
Siswa internasional tidak dibolehkan pindah dari Wesley College ke layanan 
pendidikan lain selama enam bulan sejak mulai sekolah. Setelah enam 
bulan pertama ini, siswa harus mengajukan pemberitahuan tertulis satu 
termin sebelumnya kepada Kepala Kampus untuk memberitahukan 
pengunduran diri dari sekolah. Jika tidak, siswa akan dikenakan biaya setara 
dengan biaya satu termin. Prosedur ini juga berlaku pada permohonan 
pengunduran diri dari Learning in Residence.
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