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Informasi Penting

Pendaftaran
Trinity Grammar School, Kew terdaftar sebagai sekolah yang dapat menerima pendaftaran dari siswa 
internasional dalam Kelas 7 s/d 12; namun kebanyakan siswa internasional diterima pada Kelas 10 dan 
11. Penerimaan dan penentuan kelas berapa yang akan dimasuki siswa tergantung pada kemampuannya 
berbahasa Inggris, laporan sekolah dan informasi lain sesuai permintaan.

Ujian kemampuan bahasa Inggris diperlukan sebelum siswa dievaluasi untuk diterima, dan Trinity akan 
memberi informasi mengenai lokasi di mana si pelamar mesti ikut ujian. Biasanya diharapkan siswa akan 
perlu mengikuti kursus bahasa Inggris intensif di Melbourne, sebelum mulai di Sekolah. Kursus tersebut dapat 
berlangsung selama 10 sampai 20 minggu, tergantung pada kemampuan bahasa Inggris.

Setelah pendaftaran diterima, Sekolah akan mengeluarkan Surat Tawaran Tempat yang meminta agar Formulir 
Pendaftaran diisi dan salinan paspor siswa diserahkan. Biaya sekolah setengah tahun (satu semester) harus 
dibayar di awal, bersama dengan biaya masuk, biaya tetap, uang setoran, dan kalau berlaku, biaya asrama dan 
biaya Orang Pendukung Lokal.

Orang Pendukung Lokal
Semua siswa internasional yang tidak tinggal dengan orang tua atau wali hukum, terlepas dari umur, harus 
ditunjuk Orang Pendukung Lokal yang tinggal di Melbourne dan berumur lebih dari 25 tahun. Orang tua dapat 
mencalonkan seorang sanak keluarga yang disetujui berdasarkan Kode Praktek Nasional atau orang yang 
disetujui oleh Sekolah. Trinity dapat mengatur penunjukan Orang Pendukung Lokal yang bereputasi baik dan 
bersikap mendukung kalau dibutuhkan. Akan ditagih ongkos tahunan untuk layanan tersebut.

Akomodasi
Sekolah Trinity memiliki fasilitas asrama yang kecil di samping Sekolah Menengah Atas, dengan sejumlah 
tempat disediakan bagi siswa internasional.

Trinity juga mempunyai hubungan dengan layanan penempatan homestay yang bereputasi baik yang 
menempatkan siswa di lingkungan yang nyaman dan peduli. Homestay tersebut dimonitor secara teratur oleh 
Sekolah, dan pemeriksaan Polisi dan pemeriksaan Bekerja dengan Anak dilakukan sebelum diterima. Ongkos 
penempatan ditagih untuk layanan ini.

Orientasi
Semua siswa baru mulai pada awal tahun belajar dan diharuskan menghadiri Program Orientasi yang akan 
diselenggarakan sebelum awal tahun akademis.

Biaya dan Pengeluaran
Silakan melihat Daftar Biaya untuk informasi ini.

Asuransi Kesehatan
Pemerintah Australia mengharuskan semua siswa internasional yang membayar uang sekolah penuh agar 
memiliki asuransi medis selama masa program studinya.

Undang-undang Australia mendukung pendidikan bermutu dan perlindungan konsumen bagi siswa 
internasional. 
Untuk informasi mengenai Undang-undang Layanan Pendidikan bagi Siswa Luar Negeri tahun 2000 silakan 
kunjungi situs internationaleducation.gov.au


