ST. JOHN’S International School
395 West Broadway, Vancouver, BC, V5Y 1A7
Tel: 604-683-4572
www.stjohnsis.com
Fax: 604-683-4679
info@stjohnsis.com
Lệ phí phải trả trong quá trình đăng ký:
Học sinh quốc tế

Học sinh địa phương

〇

Lệ phí nộp đơn (không hoàn lại)

$200 (một lần)

$200 (một lần)

〇

Học phí

$1,400 / 1 môn

$800 / 1 môn

〇

Phí dịch vụ học viên

$200 / 1 học kỳ

$100 / 1 học kỳ

〇

Phí hoạt động học viên

$300 / 1 học kỳ

$300 / 1 học kỳ

〇

Tiền giáo trình ( hoàn trả khi kết thúc chương trình học)

$200 (một lần)

$200 (một lần)

〇

Tổng chi phí cho một học kỳ (4 môn)

$6,500

$4,000

〇

Tổng chi phí cho hai học kỳ (8 môn)

$12,600

$7,600

〇

Tổng chi phí cho ba học kỳ/ 1 năm (12 môn)

$18,700

$11,200

Lệ phí bắt buộc khác:
Bảo hiểm y tế: $79/ tháng (Học sinh mới tại BC có đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm của nhà nước MSP, thời gian đăng ký trong vòng 30-90 ngày. Trong thời gian chờ
đợi MSP, học sinh có thể mua bảo hiểm tư nhân). Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, du học sinh dưới 19 tuổi sẽ được miễn phí bảo hiểm MSP.
Phí nhà ở : Phí đăng ký $ 250- $ 315 (không hoàn lại), Xin vui lòng xem LV HOMESTAY và JW HOMESTAY đính kèm
Người giám hộ: Phí đăng ký $ 200 (không hoàn lại), Phí giám hộ $600 / 1 học kỳ. Học sinh dưới 19 tuổi, theo luật Canada "phải được giám hộ bởi một công dân người
Canada"

Thanh toán có thể được thực hiện bằng một trong các cách sau đây:
1

Money Order, bank Draft, or Personal Cheque
Pay to: "St. John's International School"
Mail to:
395 West Broadway
Vancouver, BC, Canada V5Y 1A7

2 Chuyển khoản thông qua ngân hàng:
**Vui lòng cung cấp tên người gửi, tên học sinh và ngày tháng năm sinh**
Transfer to: St. John’s International School Ltd.
Bank Name: TD Canada Trust
Account Number: 5243506
Transit Number (Branch Number): 00340 Bank Institution Number: 004
Swift Code: TDOMCATTTOR
CC Code: 00400340 Address:
511 West 41st Avenue,Vancouver, BC Canada V5Z 2M7

** Tất cả các lệ phí phải được thanh toán bằng tiền Canada. Vui lòng tham khảo mẫu đơn xin hoàn trả học phí.
*Học phí có thể thay đổi mà không báo trước
*Xin vui lòng thêm $30 phí ngân hàng để đóng học phí nếu bạn trả bằng chuyển khoản.

Tài liệu cần thiết trước khi nhập học:
1. Mẫu đơn đăng ký đã điền đầy đủ, kèm theo 1 ảnh (tiêu chuẩn hộ chiếu: 3 X 5 cm)
2. Học sinh địa phương: Hộ chiếu Canada hoặc Thẻ Thường Trú.
Học sinh quốc tế: Bảng scan Hộ chiếu, Giấy phép du học, và Visa nhập cảnh.

3. Học bạ học trong 2 năm qua, bao gồm cả năm hiện tại.
(Học bạ phải được dịch sang tiếng anh và công chứng)

4. Thư người giám hộ (đối với học sinh dưới 19 tuổi)
5. Bảo hiểm Của Tı̉nh BC / Bảo hiểm tư nhân (Sinh viên có thể đăng ký thẻ BC khi đến Canada)
6. Khi học sinh đã được chấp nhận, nhà trường sẽ yêu cầu học sinh thanh toán học phí cả năm. (Chỉ đối với học sinh quốc
tế ). Khi tất cả các chi phí đã đượcthanh toán, nhà trường sẽ gửi "Thư nhập học" cho học sinh.

7. Học sinh quốc tế sử dụng thư nhập học để đăng ký xin Visa du học tại lãnh sự quán Canada.
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