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Thông Tin 
dànH CHo du HọC sinH

Khi đến 18 tuổi, du học sinh học tại trường 
Aranmore phải tiếp tục ở trọ tại nơi đã được nhà 
trường chấp thuận như đã nêu trên. Điều này có 
nghĩa là học sinh không được sống một mình hoặc 
sống chung với một nhóm thanh niên khác. 

Các Cơ sở Cung cấp Homestay
Liên kết:  
www.talkabouttours.com .au
www.homestaynetwork.org/aranmore-students

Chi phí
Phần lớn các chi phí mà du học sinh phải trả đều 
do Chính phủ Úc qui định. Để vào Úc, học sinh phải 
được nhà trường chính thức nhận vào học, có được 
các giấy tờ visa cần thiết và trả các lệ phí nhất định. 
Chi phí có thể thay đổi đôi chút tùy theo từng học 
sinh và cơ cở giáo dục nhưng có thể ước tính như sau:  

LỆ PHÍ nĂM 2022 ÁP dỤnG CHo du 
HọC sinH ĐÓnG HọC PHÍ Toàn PHẦn 
(FFPos FEEs 2017)
Lớp 7-10    $21.500
Lớp 11-12    $22.000
Các chi phí khác ngoài học phí: $1.000/năm
Bảo hiểm sức khỏe: Khoảng $500/năm

Các khoản lệ phí nêu trên là trọn gói, không cần 
phải trả thêm khoản nào khác. sách, đồng phục và 
học phí đã được tính vào gói lệ phí này.  
Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
Cô Casey Deng
Điều Phối viên du Học sinh
Email: casey.deng@cewa.edu.au

Chỗ ở
Học sinh có thể ở cùng gia đình người bản địa 
(homestay) hoặc ở với gia đình của mình. Homestay 
là những gia đình cung cấp phòng trọ và các bữa 
ăn cho học sinh và chăm sóc các nhu cầu thường 
nhật của học sinh. nhà trường không cung cấp 
chỗ trọ nhưng sẽ hỗ trợ các học sinh gặp khó khăn 
khi tìm Homestay. Vui lòng tham khảo tại liên kết 
Homestay. Chi phí Homestay sẽ được trả cho các 
Gia đình cung cấp Homestay. 

người Giám hộ/người Chăm sóc tại Địa 
phương
Visa du học 500 yêu cầu học sinh dưới 18 tuổi cần 
phải có chỗ ở, hỗ trợ và được thu xếp an sinh phù 
hợp. Học sinh dưới 18 tuổi có thể ở cùng cha/mẹ 
hoặc một người thân phù hợp hoặc trong trường 
hợp không ở với cha/mẹ hoặc người thân thì có thể 
ở trọ tại nơi đã được nhà trường chấp thuận. 

nếu học sinh không lưu trú với cha/mẹ hoặc người 
giám hộ hợp pháp hoặc tại nơi đã được nhà trường 
chấp thuận thì có thể lưu trú với người thân:

• là ông bà, anh chị em, cô/dì/chú/bác, cháu, ông
bà kế, anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng
mẹ khác cha, cô/dì/chú/bác kế hoặc cháu kế;

• do cha/mẹ của đương đơn hoặc người giám hộ
của đương đơn đề nghị;

• từ 21 tuổi trở lên; và
• có nhân thân tốt.

MÃ CRiCos: 00745C

nếu các bạn có yêu cầu thêm thông tin về việc học tại Trường Cao đẳng Công giáo Aranmore, vui lòng 
điền vào mẫu đơn dưới đây và gửi email cho Cô Casey Deng theo địa chỉ: casey.deng@cewa.edu.au hoặc 
gửi thư đến hộp thư Po Box 223 Leederville WA 6903. Các bạn cũng có thể liên hệ với đại diện tại địa 
phương của chúng tôi tại quốc gia của các bạn theo địa chỉ bên dưới.  

Đại diện tại Địa phương của chúng tôi: 


