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   Taxas do Programa Internacional 2023–2024 
4585 Harvest Drive Delta BC V4K 5B4 
Tel: 604-952-5366 • Fax: 604-952-5383 

              www.GoDelta.ca 
   
 (Todos os preços cotados são em dólares canadenses) 

 

TAXAS -ANO INTEIRO  
Taxa de inscrição (paga no ato da inscrição, não reembolsável) $200 

Taxa do programa (incluindo seguro médico) 10 meses $15,900 

Taxa de monitoramento da acomodação em casa de família (anual) – não reembolsável $500 

Taxas da acomodação em casa de família pagas diretamente à família anfitriã (por mês) $1,100 ($11,000 ano inteiro) 

Taxa do guardião (caso você requeira o guardião do Distrito Escolar de Delta) $200 

Taxa de traslado do/para o aeroporto Grátis para alunos acomodados em casa de família 

Taxa de Orientação (novos alunos SOMENTE em setembro) $250 

Validação (Brasil) $150 

Total Ano Inteiro $28,200 
 
 

TAXAS - UM SEMESTRE 
Taxa de inscrição (paga no ato da inscrição, não reembolsável) $200 

Taxa do programa (incluindo seguro médico) 5 mese $7,950 

Taxa de monitoramento da acomodação em casa de família (anual) – não reembolsável $500 

Taxas da acomodação em casa de família pagas diretamente à família anfitriã (por mês) $1,100 ($5,500 por semestre) 

Taxa do guardião (caso você requeira o guardião do Distrito Escolar de Delta) $200 

Taxa de traslado do/para o aeroporto Grátis para alunos acomodados em casa de família 

Taxa de Orientação (novos alunos SOMENTE em setembro) $250 

Validação (Brasil)) $150 

Total para um semestre $14,750 
 

Todas as taxas estão sujeitas a revisão e mudam todos os anos. Taxas adicionais são adicionadas quando os alunos fazem aulas de     

verão. 
 

    Favor visitar https://www.GoDelta.ca/content/fees  para as taxas mais atualizadas.  
 

          As taxas podem ser pagas por:  Transferência bancária: 

 
    Delta School District 
    International Student Program 
    Banco # 003 
    Trânsito # 02800 
    Conta # 000-003-4 
    Código Swift:  ROYCCAT2 
    Royal Bank of Canada 
    5205 - 48 Avenue 
    Delta, BC V4K 1W4   **Favor certificar-se que o nome do aluno consta  

                  da transferência* 
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Ou:                                Cheque or Ordem de pagamento: 
 
                   Use um cheque com código MICR ou ordem de pagamento em nome do: 
                           Delta School District International Student Program. 
 

 
Normas de Reembolso 

Todos os pedidos de reembolso devem ser por escrito ao Programa de Alunos Internacionais do Distrito Escolar de Delta. 
 
• Reembolso total da taxa do programa (menos a taxa de inscrição de $200), caso a autorização do aluno não seja aprovada pela imigração 

canadense. O aluno deve apresentar a cópia original da carta de recusa da Alta Comissão/Consulado Geral do Canadá/Embaixada do Canadá. 
Não proporcionaremos reembolsos sem esta carta, por nenhum motivo. 

• Dois terços (66%) da taxa do programa será reembolsada, caso o aluno cancele antes do início do programa. 

• Metade (50%) da taxa do programa será reembolsada, se o aluno cancelar antes do final do primeiro mês civil do programa, por qualquer 
motivo. 

• Nenhum reembolso da taxa do programa será fornecida (por qualquer motivo), após o aluno frequentar a escola por um mês. Isto inclui 
quaisquer taxas do programa pagas para períodos letivos futuros. 

• Nenhum reembolso da taxa do programa será fornecido, se o aluno for dispensado do programa por infringir os termos e condições 
do acordo. 
 

• Exige-se que os alunos avisem as famílias anfitriãs com no mínimo 2 semanas de antecedência, caso pretendam mudar-se ou pagar a 
família 2 semanas de aluguel. Os alunos que forem dispensados ou deixem o programa são responsáveis pelo pagamento do restante do 
mês, prevalecendo o valor mais alto. 

• O aluno matriculado no programa que obtiver residência permanente ou cujos pais tiverem permissão de trabalho ou de 
estudos, após 30 de setembro (de outubro a junho), pode não receber reembolso para tal ano letivo. 

• Taxas de inscrição não são reembolsáveis. Taxas de colocação do programa de acomodação em casa de família não são 
reembolsáveis no prazo de 3 meses da data de início do programa. 
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