HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH QUỐC TẾ 2018-2019
(Tất cả chi phí được tính bằng đô-la Canada)
Phí đăng ký (có thể nộp cùng đơn xin nhập học và không hoàn lại)
Học phí (gồm cả bảo hiểm y tế) 10 tháng

$ 200
$ 14.950

Học phí (gồm cả bảo hiểm y tế) 5 tháng

$7,475

[Note: This “5 month tuition fee including medical” is found in a separate section (One Semester Fees), which
is not found in this Vietnamese version. So, this item is placed here instead!]
PHÍ BỔ SUNG (nếu có)
Phí sắp xếp Homestay (phí trả một lần) - không hoàn lại

$ 500

Phí Homestay – có thể nộp trực tiếp cho các gia đình chủ nhà (mỗi tháng)

$ 900

Phí giám hộ (nếu bạn yêu cầu Hội Đồng Delta làm giám hộ)

$ 200

Phí đưa đón tại sân bay

Các hình thức thanh
toán:

(miễn phí cho học sinh ở homestay)

Chuyển khoản ngân hàng:
Delta School District
International Student Program
Bank # 003
Transit #02800
Account # 000-003-4
Swift Code: ROYCCAT2
Royal Bank of Canada
5205 – 48 Avenue
Delta, BC V4K 1W4
*Vui lòng đảm bảo rằng tên học sinh được thể hiện trong thông tin chuyển khoản

Hoặc

Vietnamese Updated Feb 2017

Ngân phiếu hoặc hối phiếu ngân hàng:
Bạn có thể sử dụng ngân phiếu có mã vạch hoặc hối phiếu thanh toán cho:
Delta School District International Student Program.
Các ngân phiếu phải được xác nhận và chuyển trực tiếp cho Hội đồng trường.

CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ
Mọi yêu cầu hoàn lại tiền phải được thể hiện bằng văn bản.
• Hoàn trả toàn bộ học phí (trừ lệ phí xét đơn $200) trong trường hợp đơn xin giấy phép du học của học sinh không được
thông qua bởi Sở Di Trú Canada. Học sinh cần gửi lại cho Hội đồng trường bản sao thư từ chối từ Cao Ủy/Tổng Lãnh sự
quán/ Đại sứ quán Canada.
• Hoàn trả 2/3 (66%) học phí nếu học sinh rút hồ sơ trước khi bắt đầu khóa học.
• Hoàn trả 1/2 (50%) học phí nếu học sinh rút hồ sơ trước khi kết thúc tháng đầu tiên của chương trình học.
• Không hoàn lại học phí (vì bất cứ lý do nào) đối với trường hợp học sinh đã theo học hơn một tháng (bao gồm cả các
khoản phí đã đóng cho các học kỳ tiếp theo).
• Không hoàn lại học phí đối với trường hợp học sinh bị buộc thôi học do thực hiện các hành vi vi phạm điều lệ và nội quy
của nhà trường.
• Không hoàn lại chi phí homestay cho tháng xảy ra việc buộc thôi học do học sinh thực hiện các hành vi vi phạm điều lệ
và nội quy của nhà trường.
• Trường hợp học sinh đăng ký chương trình tuyển sinh quốc tế nhưng được công nhận tư cách nhập cư sau ngày 30
tháng 9 (trong khoảng từ tháng Mười đến tháng Sáu) sẽ không được hoàn lại tiền cho năm học đó.

VUI LÒNG GỬI BỘ ĐƠN XIN NHẬP HỌC VỀ ĐỊA CHỈ:
Dr. Deirdre Annett, Director
Delta School District
International Student Program
4585 Harvest Drive
Delta, B.C. V4K 5B4
CANADA
Email: study@GoDelta.ca
Fax: 604-952-5383

Vietnamese

