
Một niên học Úc gồm bốn học kỳ. ELTHAM College định nghĩa một “Học Phần” là một tam cá nguyệt (hay hai học kỳ)

Tiền Đặt cọc bằng Học phí cho một học kỳ được hoàn lại khi học sinh rời trường Từ $5,767.00 đến $9,269

Phí Đăng ký và Thủ tục Hành chính của Học sinh Quốc tế (không được hoàn lại) $2,000.00

$10.00

Từ $650.00

Phí thành viên ELTHAM College Company (đóng hàng năm)

Bảo hiểm Y tế dành cho Du học sinh (mỗi năm)

Các lệ phí bổ sung cần được thanh toán khi nhận chỗ (bằng đô Úc)

Phí đăng ký (không được hoàn lại) $100.00 (chi phí thủ tục đăng ký)

Phí nhập học $250.00 

Học phí (một năm) Phí tổng hợp # (trả trong Học kỳ 1)

Học phí (một năm) Phí tổng hợp # (trả trong Học kỳ 1)

Dự bị

Tiểu học

Lớp 1 - 4

Lớp 5 - 6

Trung học

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9*

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

$23,068.00 

$23,068.00

$28,244.00

$588.00 

$856.00 

$1,188.00 

Biểu phí dành cho Học sinh Quốc tế năm 2023 (bằng đô Úc)

Biểu phí dành cho
Học sinh Quốc tế năm 2023

 

Máy tính xách tay
Học sinh sẽ nhận một máy tính xách tay mới cho Lớp 3, 5, 7, và 10. Các phí phải trả là cho việc sử dụng máy tính, truy cập mạng vô giới hạn, hỗ trợ tại 
trường, đổi máy mới lập tức, bao & túi xách, đồ sạc bổ sung, phần mềm, và bảo hiểm thiệt hại bất ngờ/mất máy (mức miễn thường phải trả được áp 
dụng). Khoản phải trả cho Lớp 3-6 là $155 mỗi học kỳ, và Lớp 7-12 là $250 mỗi học kỳ. Phí máy tính xách tay bao gồm sử dụng WiFi và tải xuống vô 
giới hạn khi đang ở Trường.

Phí Tổng hợp Thường niên
Tất cả học sinh sẽ đóng phí tổng hợp thường niên trong Học kỳ 1. Phí này chi trả cho tài liệu giảng dạy của các môn học. Các khoản phí tính thêm có 
thể áp dụng cho học sinh học các môn học dạy nghề.

Đồng phục
Học sinh sẽ mặc đồng phục của trường mỗi ngày. Đồng phục thể thao chỉ được mặc trong giờ thể thao. Chi phí đồng phục là khoảng $1,200.

Phí VCE của Chính phủ Tiểu bang (hóa đơn được phát trong Học kỳ 3)
Cơ quan Đặc trách Chương trình Giảng dạy & Thẩm định bang Victoria (Victorian Curriculum & Assessment Authority) có tính một lệ phí đối với học 
sinh quốc tế học các môn học của chương trình Tú tài bang Victoria (VCE) trong những năm học Lớp 10-12. Chi phí này tùy thuộc vào học sinh đăng 
ký cho bao nhiêu đơn vị học (unit) VCE và cấp độ của nó. Chi phí có thể là từ $78 - $470 tùy các môn học của học sinh.

$210.00Phí quản lý hồ sơ Homestay (ở với gia đình bản xứ)

Tiền đặt cọc Homestay được hoàn lại khi học sinh rời khỏi) $1440.00

             

* Học sinh lớp 9 của Chương trình Khu trường City ELTHAM College của niên học. Đây là một chương trình khác thường được giảng dạy tại Khu trường City sử dụng các nguồn tài 
nguyên đặc biệt và đa dạng.

# Phí tổng hợp tượng trưng cho sự thu hồi tiền cho các chi phí phát sinh từ việc cung cấp cho học sinh một số các hoạt động khác nhau. Hoạt động bao gồm hầu hết các sinh hoạt dã 
ngoại, sinh hoạt ngoại khóa tại trường, sự kiện thể thao, hầu hết các cuộc cắm trại, tài liệu in, tài liệu cho môn học cụ thể, một số phần mềm không bao gồm trong máy tính bảng, 
tải WiFi không giới hạn, thẻ học sinh và ảnh, các vật liệu nghệ thuật thủ công và một số sự kiện được sắp xếp, hoạt động và dự án hỗ trợ học sinh và cộng đồng Trường nói chung. 
Phí tổng hợp cho lớp 12 bao gồm những thứ cần thiết cho lễ tốt nghiệp như cà-vạt, các sự kiện ăn mừng, kỷ yếu, và vé tham dự bữa tiệc Từ giã.

Tại ELTHAM College chúng tôi ý thức với việc đơn giản hóa thủ tục thanh toán để dễ dàng cho học sinh. Ngoài học phí, chỉ có thêm 
vài phụ phí khác, và các phụ phí này đã được bao gồm trong biểu phí này. Tất cả lệ phí được tính bằng đô Úc.

$35,888.00 

$37,076.00 

$35,888.00 

$35,888.00 

$31,196.00

$31,196.00

$1,708.00

$1,516.00

$1,516.00

$1,516.00

$1,516.00

$1,516.00



Chi phí khác

Phí sắp đặt chỗ ở gia đình bản xứ (Homestay)(không được hoàn lại) $230.00

Đón tại sân bay (nếu cần) $145.00

$1,440.00Chi phí Homestay cho bốn tuần được trả trước

Trọ hàng tuần

Phí giữ phòng (trong các kỳ nghỉ hè)

Phí giữ phòng (trong kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh)

$360.00

$95.00/một tuần

$135.00 (phí trả một lần)

Bảo hiểm Y tế dành cho Du học sinh (Overseas Student Health Cover – OSHC)
Một trong các điều kiện của thị thực du học sinh là các em phải có bảo hiểm y tế tư cho suốt thời hạn của thị thực. Học sinh đóng bảo hiểm y tế cho 
thời hạn của thị thực khi nhận chỗ học. Hãy vào trang web của Medibank Private www.medibankoshc.com.au để tìm hiểu về chi phí ước tính. Các chi 
phí này có thể thay đổi mà không có sự thông báo trước. 

Chi phí sinh hoạt và dạy kèm
Học sinh sẽ cần tiền cho các chi phí sinh hoạt như đi lại, giải trí, quần áo mặc thường và đồ dùng cá nhân. Số tiền này ước tính là khoảng từ $160 - $210 
đô Úc mỗi tuần. Gia đình học sinh phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí sử dụng điện thoại. Bạn sẽ được gửi hóa đơn mỗi hai tuần cho mọi nhu 
cầu dạy kèm được cung cấp bởi ELTHAM College theo sự đồng ý của bạn.

Thanh toán Lệ phí

 

Chiết khấu anh chị em học cùng trường
Những gia đình cùng một lúc có hơn một trẻ học tại ELTHAM COLLEGE sẽ hội đủ điều kiện nhận chiết khấu học phí.
• Nếu có hai người con đang học tại ELTHAM, học phí của đứa con nhỏ hơn được giảm 5%. 

• Nếu có ba người con đang học tại trường, học phí của đứa con thứ nhì được giảm 5% và học phí của đứa con nhỏ nhất được giảm 20%. 

• Nếu cùng một lúc, quý vị có bốn hay nhiều hơn bốn người con đang học tại ELTHAM, học phí của đứa con thứ nhì được giảm 5%, học phí của đứa 
con thứ ba được giảm 20%, và học phí của các người con còn lại được giảm 50% .

Chính sách hoàn tiền
1. Chỗ học được xác nhận nhưng hủy trước ngày bắt đầu khóa học
Các khoản tiền sau đây sẽ được hoàn lại: phí đặt cọc (bằng học phí của một học kỳ), phí thành viên ELTHAM College Company, Tiền đặt cọc Homestay 
(nếu áp dụng) và tiền trả Bảo hiểm Y tế dành cho Du học sinh. Xin lưu ý, nếu chỗ học đã được xác nhận mà học sinh không tiếp tục, thì học phí của 
học kỳ đầu thanh toán trước sẽ không hoàn lại được trừ phi lý do không tiếp tục là vì đơn xin thị thực du học sinh bị từ chối.

2. Đơn xin thị thực du học sinh bị từ chối, hủy trước ngày bắt đầu khóa học sau khi chỗ học được xác nhận 
Các khoản tiền sau đây sẽ được hoàn lại: phí đặt cọc (bằng học phí của một học kỳ), Học phí được thanh toán trước (học phí của một học kỳ), phí thành 
viên ELTHAM College Company Tiền đặt cọc Homestay (nếu phù hợp) và tiền trả Bảo hiểm Y tế dành cho Du học sinh.

3. Hoàn tiền sau khi học sinh đã bắt đầu khóa học (Trường không thể cung cấp khóa học)
Trong trường hợp không chắc xảy ra là Trường ELTHAM không thể tiếp tục cung cấp khóa học, thì phần tiền học phí đã trả chưa được dùng đến, và 
phí đặt cọc, (bao gồm phí đặt cọc Homestay nếu áp dụng) sẽ được hoàn lại trong vòng hai tuần kể từ ngày khóa học bị ngưng.

Tiền học phí được hoàn lại liên quan đến các khoản tiền mà học sinh/cha mẹ trực tiếp thanh toán hoặc được các đại lý giáo dục thay mặt nhà trường 
thu. Mẫu đơn Chấp nhận của Học sinh (hợp đồng), và việc có các thủ tục khiếu nại và kháng cáo không tước đi quyền của học sinh có hành động để 
giải quyết vấn đề dưới các luật lệ bảo vệ người tiêu thụ của Úc. Mọi yêu cầu hoàn tiền phải được thực hiện bằng văn bản ghi rõ lý do xin hoàn tiền và 
phải bao gồm bằng chứng hỗ trợ thích hợp. Ngày thông báo yêu cầu hoặc hoàn tiền là ngày mà Trường ELTHAM nhận được yêu cầu. Mọi số tiền được 
hoàn sẽ được trả cho đương đơn bằng đô Úc và sẽ được xử lý trong vòng bốn tuần kể từ ngày nhận đơn xin bằng văn bản. 

Chỗ ở 
Học sinh quốc tế (bất kể tuổi tác) ở với gia đình bản xứ (homestay) được sắp xếp hay chấp thuận bởi Nhà trường. Học sinh có thể được cho phép ở với 
bà con gần.

Chỗ ở với gia đình bản xứ (Homestay) bao gồm phòng ngủ, thức ăn, internet và dịch vụ giặt giũ.

ELTHAM COLLEGE 1660 Main Road Research, PO Box 40 Eltham, Victoria, Australia 3095 
Điện thoại: +61 3 9437 1421 Fax: +61 3 9433 9895

Email: internationalregistrar@elthamcollege.vic.edu.au
international.elthamcollege.vic.edu.au ELTHAM College là một Nhà cung cấp Giáo dục có đăng ký với Mã số CRICOS No 00138D

Học phí được tính thành 4 đợt. Các hóa đơn được phát hai tuần trước mỗi đầu học kỳ. Khoản phí 
phải được thanh toán vào ngày đầu của học kỳ. Phí đóng trễ quá 14 ngày sẽ bị tính thêm phí thủ 
tục là $50. Tiền lời phạt đóng trễ sẽ áp dụng chiếu theo Đạo luật Mức Lãi suất 1983, hiện thời là 
10% một năm.

Học phí cho hai học kỳ phải được thanh toán khi nhận chỗ. Phí của một học kỳ được giữ là phí đặt 
cọc, và phí học kỳ kia được trả trước cho học kỳ đầu. Phí đặt cọc sẽ được hoàn lại cho học sinh khi 
các em kết thúc khóa học ở Trường. Khi đó, nếu không còn hóa đơn nào chưa thanh toán, thì số 
tiền này sẽ được hoàn lại. Học sinh học xong niên học năm đó sẽ được hoàn lại tiền vào tháng 12 
của năm đó. 

Học kỳ năm học Các lệ phí phải được 
thanh toán trước

Học kỳ 1 2023 Học kỳ 4 2022

Học kỳ 2 2023 Học kỳ 1 2023

Học kỳ 3 2023 Học kỳ 2 2023

Học kỳ 4 2023 Học kỳ 3 2023


