Thủ tục nộp đơn

dành cho du học sinh
BƯỚC 1

Báo cáo đánh giá trình độ tiếng Anh

Tất cả học sinh nào mà tiếng Anh không không phải là
tiếng mẹ đẻ đều phải dự thí Kỳ kiểm tra Đánh giá tiếng
Anh do Dịch vụ Tư vấn Giáo dục Úc (AEAS) thực hiện.
Nhà trường chỉ có thể xét duyệt đơn ghi danh sau khi
kết quả kỳ kiểm tra này đã được chuyển đến Trường
Catherine’s.
BƯỚC 2

Nộp giấy tờ

Vui lòng nộp các giấy tờ dưới đây tại đây hoặc qua email:
• Báo cáo đánh giá AEAS
• Đơn xin ghi danh Trường St Catherine’s
• Phí nộp đơn ghi danh (AUD$400) được miễn
• Bản sao hộ chiếu và giấy khai sinh của con gái quý vị
• Bản sao hai học bạ mới nhất của con gái quý vị, đã
dịch và được trường học hoặc đại lý xác nhận.
BƯỚC 3

Mời ghi danh

Nếu có chỗ trống, nhà trường sẽ gửi thư mời ghi danh kèm
điều kiện đến cho quý vị.
BƯỚC 4

Quý vị chấp nhận

Tùy thuộc kết quả kỳ kiểm tra của con gái quý vị và trình
độ thông thạo tiếng Anh của cháu, nhà trường có thể đòi
hỏi con gái quý vị theo học Khóa học tiếng Anh dành cho
Du học sinh (ELICOS) tại một trường uy tín ở Sydney.

BƯỚC 5

Giới thiệu trường

Trước khi bắt đầu nhập học, con gái quý vị và phụ huynh
hoặc người giám hộ sẽ tham dự Ngày Giới thiệu Trường
(Orientation Day) và một cuộc phỏng vấn tại trường.
BƯỚC 6

Nhập học trường St Catherine's

Quý vị sẽ được quyền truy cập cổng thông tin của trường.
Văn phòng tuyển sinh sẽ cung cấp cho quý vị chi tiết về
việc mua đồng phục và sách giáo khoa cho con gái quý vị.

Nhà trường không có mối liên hệ gì với Mega Education
và Sydney College of English (Trường Anh ngữ Sydney)
nhưng chấp nhận tính liêm chính của trường trung học
này và chương trình dự bị tiếng Anh họ giảng dạy.

Phí phụ trội phải trả

Báo cáo AEAS sẽ đề xuất số tuần lễ con gái của quý vị
cần phải đi học trường ELICOS. Nhóm tuyển sinh của St
Catherine's cũng sẽ hỗ trợ và hướng dẫn quý vị.
• Gửi lại thư quý vị chấp nhận thư nhà trường mời ghi
danh và khoản thanh toán phí ghi danh không hoàn lại
và không chuyển nhượng (AUD$2,500).
• Đóng học phí một học kỳ và khoản phí giữ chỗ có thể
được hoàn lại (AUD$10,000) trước khi con quý vị bắt
đầu nhập học tại trường.
• Khi nhận được thư chấp nhận ghi danh của quý vị và
phí ghi danh, văn phòng tuyển sinh sẽ cấp Giấy Xác
nhận Ghi danh (CoE, Confirmation of Enrolment) và
Xác nhận Chỗ ở Thích hợp (CAAW, Confirmation of
Appropriate Accommodation) nếu cần. Đây là những
giấy tờ cần thiết để giúp quý vị nộp đơn xin thị thực
(visa) cho con gái mình.

• Một khoản phí bổ sung phải trả cho ISA để họ sắp
xếp người giám hộ, nếu có

• Bảo hiểm Sức khỏe Nước ngoài (OSHC, Overseas Health
Cover) trong suốt thời hạn của thị thực (visa) – do quý vị
sắp xếp

• Học phí và phí nội trú hàng năm
Phí hàng năm khác bao gồm, nhưng không chỉ gồm
những khoản phí dưới đây:
• Phí thuê thiết bị ICT, phí văn phòng phẩm, phí công
nghệ, các kỳ trại bắt buộc
• Phí Bằng Trung học, Lớp 12
• Du ngoạn/du khảo
• Sách giáo khoa
• Đồng phục
Để biết thêm thông tin, xin quý vị gửi email cho Ms Mandy
Treweeke tại enrol@stcaths.nsw.edu.au
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