Trường Wesley
Lệ phí và Chi phí năm 2020
Du học sinh
Tất cả đơn xin sẽ được xếp thứ tự ưu tiên theo ngày nhận đơn.
Anh chị em của học sinh đang học tại trường và con cái của
cựu học sinh Wesley sẽ được ưu tiên hơn nhưng nhà trường
đặc biệt khuyên phụ huynh nên đăng ký sớm để đảm bảo con
cháu mình có chỗ.

LỆ PHÍ NỘP ĐƠN

Lệ phí Công nghệ Học tập trả thành hai lần, sáu tháng
một lần
Học sinh Lớp 5–12 sẽ được cấp máy tính xách tay.
CẤP LỚP
Trung tâm Học tập Mầm non – Lớp 4
Lớp 5 & 6
Lớp 7 – 12

LỆ PHÍ HÀNG NĂM
AUD$
0
800
1,200

Mỗi đơn xin ghi danh phải đóng AUD$300. Ngoại trừ những
điều ghi trong Chủ trương Hoàn trả (Thủ tục Ghi danh Trường
Wesley – Quốc tế), lệ phí này sẽ không hoàn lại mà cũng không
dời chuyển được. Con và cháu cựu học sinh trường Wesley
được miễn lệ phí này.

Lệ phí Du học sinh trả thành hai lần, sáu tháng một
lần

LỆ PHÍ XÁC NHẬN

Tất cả học sinh không thuộc diện thường trú nhân đều phải trả
Lệ phí Du học sinh AUD$4,500.

Phải đóng lệ phí AUD $1,500 để xác nhận ghi danh. Ngoại trừ
những điều ghi trong Chủ trương Hoàn trả (Thủ tục Ghi danh
Trường Wesley – Quốc tế), lệ phí này sẽ không hoàn lại mà
cũng không dời chuyển được.

LỆ PHÍ HÀNG NĂM

Lệ phí gồm bốn phần bắt buộc – Học phí, Lệ phí Công nghệ
Học tập, Lệ phí Du học sinh và Phí tổn Tổng hợp.
• Học phí, Lệ phí Công nghệ Học tập và Lệ phí Du học sinh
đều phải trả trước vào ngày 1 tháng 10 năm 2019 cho Lục cá
nguyệt 1 năm 2020, và gửi hóa đơn vào ngày 1 tháng 4 năm
2020 cho Lục cá nguyệt 2 năm 2020
• Sẽ gửi hóa đơn Phí tổn Tổng hợp trong năm học vào ngày
1 tháng 4 năm 2020 cho Lục cá nguyệt 1 năm 2020 và vào
ngày 1 tháng 10 năm 2020 cho Lục cá nguyệt 2 năm 2020.
Đối với học sinh Lớp 12, nhà trường sẽ gửi hóa đơn trọn Phí
tổn Tổng hợp hàng năm vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 chung
với Học phí sau cùng
•	Học phí, Lệ phí Công nghệ Học tập hoặc Lệ phí Du học sinh
đều không tính thuế GST, nhưng trong Phí tổn Tổng hợp
(Consolidated Charge) có một số dịch vụ sẽ tính thuế GST
Trường Wesley giảng dạy theo hai lục cá nguyệt; tổng cộng có
hai đợt học tập mỗi năm.
• Lục cá nguyệt 1 gồm Học kỳ 1 và 2, từ khoảng cuối tháng 1
tới tháng 6, có kỳ nghỉ vào tháng 4

*Trong trường hợp tình trạng cư trú thay đổi, xin quý vị nộp
chứng từ cho Trường Wesley. Mọi điều chỉnh đối với tài khoản
sẽ được thực hiện từ ngày nhà trường nhận được thông báo.

Phí tổn Tổng hợp trả thành hai lần, sáu tháng một
lần
Phí tổn này gồm những phí phụ trội như một số chuyến du
ngoạn, tài liệu Thư viện, sổ nhật ký Nhà trường và kỷ yếu, một
số sách giáo khoa vào những năm đầu và một số văn phòng
phẩm. Ngoài ra còn bao gồm vật liệu cho các môn cần làm thí
nghiệm, trung tâm học tập và trung tâm hướng nghiệp.
CẤP LỚP
Trung tâm Học tập Mầm non
Lớp Vỡ lòng đến Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5 – 12

Phí này cũng bao gồm các trại tổ chức cho các Lớp 4–10, không
kể Chương trình Lớp 9 Clunes vì sẽ gửi hóa đơn riêng biệt.

LỆ PHÍ NỘI TRÚ

Học tập Nội trú (ăn ở)
Học tập Nội trú chỉ có tại phân hiệu Glen Waverley mà thôi.
Đóng lệ phí thành hai lần, mỗi sáu tháng.

• Lục cá nguyệt 2 gồm Học kỳ 3 và 4, từ tháng 7 tới tháng 12,
có kỳ nghỉ vào tháng 9

CẤP LỚP

Các lệ phí, như trình bày trong thư mời ghi danh, đều phải
thanh toán khi xác nhận ghi danh, cho hai đợt học tập đầu tiên
của khóa học. Sau đó, phải thanh toán các lệ phí thành hai lần
mỗi năm, nhà trường sẽ gửi hóa đơn vào ngày 1 tháng 4 và
ngày 1 tháng 10.

Lớp 9 – 12

Tất cả học phí và các khoản chi phí khác phải thanh toán trong
vòng 30 ngày tính từ ngày ghi trong hóa đơn tính tiền. Thư ký &
Thủ quỹ nhà trường được Hội đồng Trường Wesley cho phép
thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào để truy đòi các tài
khoản không thanh toán đúng hạn.

Học phí trả thành hai lần, sáu tháng một lần
CẤP LỚP
Trung tâm Học tập Mầm non
Lớp Vỡ Lòng tới Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5 & 6
Lớp 7 & 8
Lớp 9 – 12

LỆ PHÍ HÀNG NĂM
AUD$
35,220
35,220
35,650
37,160
39,940
42,850

LỆ PHÍ HÀNG NĂM
AUD$
770
910
1,260
1,930

LỆ PHÍ HÀNG NĂM AUD$
Nội trú ngày thường
trong tuần: 22,200

Nội trú trọn tuần:
27,000

Chương Trình Lớp 9 Clunes
Tổng chi phí Chương Trình Lớp 9 Clunes là AUD$4,800 cho
học kỳ tám tuần lễ, học sinh học tại Clunes. Chi phí này tính
riêng với Học phí và sẽ gửi hóa đơn tính tiền trước khi học sinh
nhập học tại Clunes.

Bảo hiểm Sức khỏe
Chính phủ Úc đòi hỏi tất cả du học sinh có thị thực du học phải
có Bảo hiểm Sức khỏe Du học sinh (Overseas Student Health
Cover - OSHC) cho toàn thời hạn thị thực du học và thời gian
ở Úc. Xin tham khảo trang mạng www.homeaffairs.gov.au của
Bộ Nội vụ để biết tất cả thông tin liên quan. Người nộp đơn có
trách nhiệm mua bảo hiểm OSHC trước khi bắt đầu làm thủ tục
xin thị thực trực tuyến và cung cấp cho trường Wesley bằng
chứng hợp đồng bảo hiểm này cũng như ngày bắt đầu và kết
thúc của hợp đồng bảo hiểm trước khi học sinh nhập học.
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THÔNG BÁO XIN NGHỈ HỌC LUÔN

Phải gửi thư thông báo cho Trưởng Phân hiệu (Head of
Campus) trước một học kỳ trước khi học sinh rời khỏi trường
và Learning in Residence (nếu có), bằng không nhà trường sẽ
tính chi phí tương đương phí một học kỳ.

GIẢM GIÁ
Giảm giá diện gia đình

Chi phí khác
Những chi phí khác nữa là tiền mua đồng phục (khoảng
AUD$1,000), sách vở và văn phòng phẩm (khoảng AUD$500)
và bất cứ dụng cụ thể thao cần thiết nào khác.

TÓM TẮT CHI PHÍ GHI DANH
LỆ PHÍ HÀNG
NĂM AUD$

CHI PHÍ

Tại trường Wesley, việc giáo dục cả nam lẫn nữ là trọng điểm
đối với tầm nhìn của trường về học tập và cũng là cam kết của
nhà trường nhằm giúp con em trong cùng gia đình học chung
một nơi.

Lệ phí nộp đơn*

Quy chế giảm giá diện gia đình chỉ áp dụng với Học phí nếu có
từ ba học sinh theo học Trường Wesley trở lên và học sinh thứ
ba sẽ được giảm 20%, còn học sinh thứ tư và sau đó sẽ được
giảm 50%.*

300

Lệ phí xác nhận*

1,500

Học phí (Lớp 9 – 12)

42,850

Lệ phí Công nghệ Học tập (Lớp 7 – 12)

1,200

Phí tổn Tổng hợp (Lớp 5 – 12)

1,930

Lệ phí Du học sinh

4,500

Tổng Chi phí

52,280

* Quy chế giảm 10% đối với học sinh thứ hai cũng được áp
dụng khi học sinh thứ ba đã nhập học và vẫn còn ghi danh học
tại trường.

* Phải thanh toán các lệ phí này trong khi làm thủ tục nộp đơn
và ghi danh và không phải là các lệ phí thường niên.

Nếu hội đủ điều kiện để được hưởng quy chế giảm giá này, số
tiền được giảm sẽ tự động trừ trong tài khoản của quý vị.

BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH

Quy chế giảm giá diện gia đình không áp dụng với Lệ phí Công
nghệ Học tập (Learning Technology Fee) hay bất cứ lệ phí và
chi phí nào khác tính trong hóa đơn tính tiền của quý vị.
Gia đình nào đã được hưởng quy chế trợ giúp lệ phí khác có
thể không hội đủ điều kiện để được hưởng quy chế giảm giá
diện gia đình.

Giảm giá khi Thanh toán sớm
Nếu thanh toán trước trọn lệ phí hàng năm, ví dụ như năm
2020, không trễ hơn ngày 31 tháng 10 năm 2019, nhà trường
sẽ giảm lệ phí 2,5%.

Trường Wesley tự hào về mức độ chăm sóc và nhà trường có
môi trường học tập an toàn cho toàn thể học sinh.
Dù trong môi trường an toàn nhất đi nữa, tai nạn và thương tích
vẫn có thể xảy ra. Hội đồng Nhà trường nhận thức được rằng
có thể sẽ có những chi phí liên quan tới thương tích của học
sinh nên chúng tôi đã mua “Hợp đồng Bảo hiểm Tập thể Tai
nạn Học sinh” dành cho tất cả mọi gia đình miễn phí.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Quý vị có thể thanh toán lệ phí và chi phí bằng:
• Chi phiếu

Quy chế giảm lệ phí chỉ áp dụng cho Học phí và Phí tổn Tổng
hợp.

• Thẻ tín dụng – MasterCard và Visa (bị tính phí dịch vụ)

CHI PHÍ

• BPAY (bị tính phí dịch vụ đối với thẻ tín dụng)

Chi phí Sinh hoạt Hàng Tuần theo Ước tính
Theo ước tính, mỗi học sinh cần phải tốn khoảng AUD$550–
AUD$650 mỗi tuần để trang trải các chi phí sau đây:
• Phương tiện đi lại

• Thẻ trừ tiền – American Express (bị tính phí dịch vụ) hoặc

THÔNG TIN BỔ SUNG

Xin lưu ý lệ phí được duyệt lại hàng năm và có thể thay đổi tùy
ý nhà trường.

• Điện thoại di động
• Chỗ ở
• Y tế
• Tiền tiêu vặt cho những món linh tinh chẳng hạn như cắt tóc,
quần áo, giải trí, ăn uống, v.v..

Tháng 10 năm 2019
Elsternwick

5 Gladstone Parade Elsternwick Victoria 3185

elsternwick@wesleycollege.net

Glen Waverley

620 High Street Road Glen Waverley Victoria 3150

gw@wesleycollege.net

www.wesleycollege.edu.au

St Kilda Road

577 St Kilda Road Melbourne Victoria 3004

stkildaroad@wesleycollege.net

ABN 55 611 238 530 CRICOS 00354G
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Điện thoại: + 61 3 8102 6888

