Thông Tin Quan Trọng
Đơn Xin
Trường Trinity Grammar, Kew đã đăng ký để được phép nhận du học sinh từ Lớp 7-12; tuy nhiên, các đợt
tuyển sinh thường là ở Lớp 10 và 11. Tuyển sinh và cấp lớp mà học sinh sẽ nhập học sẽ tùy vào trình độ
tiếng Anh, các học bạ và các thông tin khác khi có yêu cầu.
Học sinh cần phải dự thí kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh trước khi nhà trường xét duyệt đơn ghi danh và
nhà trường sẽ cho biết người nộp đơn phải dự thí kỳ kiểm tra này ở đâu. Thông thường trước khi bắt đầu
nhập học trường chúng tôi, học sinh sẽ phải học một khóa tiếng Anh chuyên sâu tại Melbourne. Thời
gian khóa học có thể từ 10-20 tuần, tùy thuộc trình độ tiếng Anh.
Khi được chấp nhận, Nhà trường sẽ gửi Thư mời Ghi danh (Letter of Offer) yêu cầu nộp Đơn đăng ký
và bản sao hộ chiếu của học sinh. Phải thanh toán trước nửa năm học phí (một lục cá nguyệt) cùng phí
nhập học, phí cố định, tiền đặt cọc và, nếu có, phí nội trú và phí Người hỗ trợ Địa phương.

Người Hỗ Trợ Địa Phương
Tất cả du học sinh không sống chung với cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bất kể tuổi tác, phải
có Người Hỗ trợ Địa phương đã được chỉ định, người này đang sinh sống ở Melbourne và trên 25 tuổi.
Phụ huynh có thể chỉ định thân nhân hợp lệ theo Quy tắc Ứng xử Quốc gia hoặc một người đã được
nhà trường chấp thuận. Trường Trinity có thể sắp xếp chỉ định Người Hỗ trợ Địa phương uy tín và hỗ trợ
nếu cần. Phải trả phí hàng năm cho dịch vụ này.

Chỗ Ở
Nhà trường có cơ sở nội trú nhỏ gần kề trường trung học cấp ba, có một số chỗ dành cho du học sinh.
Trường Trinity cũng có mối liên kết với dịch vụ xếp chỗ trọ học với gia đình địa phương uy tín, giúp du
học sinh có chỗ trọ học thoải mái và chu đáo. Nhà trường thường xuyên giám sát những gia đình cho
học sinh trọ học này và họ phải trải qua khâu kiểm tra lý lịch tư pháp và kiểm tra làm việc với trẻ em trước
khi được chấp thuận. Phải trả phí cho dịch vụ này.

Giới Thiệu Trường
Tất cả học sinh mới đều bắt đầu nhập học vào đầu năm học và phải dự Chương trình Giới thiệu Trường
sẽ được tổ chức trước khi năm học bắt đầu.

Lệ Phí Và Chi Phí
Vui lòng tham khảo Biểu phí để biết thông tin này.

Bảo Hiểm Sức Khỏe
Chính phủ Úc đòi hỏi tất cả du học sinh tự túc toàn bộ phải có bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian
khóa học của các em.
Luật Úc khuyến khích nền giáo dục chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng cho du học sinh.
Để biết thông tin về Luật Dịch vụ Giáo dục cho Du học sinh năm 2000, vui lòng truy cập
internationaleducation.gov.au
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