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Lệ Phí Chương Trình Quốc Tế 2023–2024 
4585 Harvest Drive Delta BC V4K 5B4 
Office: 604-952-5366 • Fax: 604-952-5383 

www.GoDelta.ca 
   
 (Lệ phí đều bằng tiền Canada) 

 

LỆ PHÍ TRỌN NĂM 
Lệ Phí Nộp Đơn (phải trả khi nộp đơn và không được hoàn lại) $200 

Lệ Phí Chương Trình (gồm cả bảo hiểm y tế) 10 tháng $15,900 

Lệ Phí Theo Dõi Homestay (lệ phí hằng năm) – không được hoàn lại $500 

Lệ Phí Homestay trả trực tiếp cho gia đình chủ nhà (mỗi tháng) $1100 ( $11,000/ một năm học) 

Lệ Phí Giám Hộ (nếu cần Giám Hộ của Khu Học Chánh Delta) $200 

Lệ Phí Đưa Đón tại Phi Trường Miễn phí cho học sinh ở homestay 

Lệ phí hướng dẫn định hướng (dành cho học sinh mới, nhập học vào tháng 9) $250 

Tổng Cộng Trọn Năm $28,050 
 

LỆ PHÍ MỘT HỌC KỲ 
Lệ Phí Nộp Đơn (phải trả khi nộp đơn và không được hoàn lại) $200 

Lệ Phí Chương Trình (gồm cả bảo hiểm y tế) 5 tháng $7,950 

Lệ Phí Theo Dõi Homestay (lệ phí hằng năm) – không được hoàn lại $500 

Lệ Phí Homestay trả trực tiếp cho gia đình chủ nhà (mỗi tháng) $1100 ($5,500 mỗi học kỳ năm tháng) 

Lệ Phí Giám Hộ (nếu cần Giám Hộ của Khu Học Chánh Delta) $200 

Lệ Phí Đưa Đón tại Phi Trường Miễn phí cho học sinh ở homestay 

Lệ phí hướng dẫn định hướng (dành cho học sinh mới, nhập học vào tháng 9) $250 

Tổng Cộng cho Một Học Kỳ $14,600 
 

 Tất cả mọi lệ phí đều được tái duyệt và thay đổi mỗi năm. Phí thu cho mùa hè sẽ thu sau nếu học sinh phải tham gia các khoá 
học hè. 

 
  Xin đến https://www.GoDelta.ca/content/fees để biết các lệ phí mới nhất.  
   

  Có thể trả lệ phí bằng:  Chuyển Ngân Qua Ngân Hàng: 
 

 Delta School District 
 International Student Program 
 Bank # 003 
 Transit # 02800 
 Account # 000-003-4 
 Swift Code: ROYCCAT2 
 Royal Bank of Canada 
 5205 - 48 Avenue 
 Delta, BC V4K 1W4   *Xin nhớ ghi tên học sinh khi chuyển ngân 

 
Hoặc: Chi Phiếu hoặc Chi Phiếu Ngân Hàng: 

 

 Dùng chi phiếu hoặc chi phiếu ngân hàng có mã số micr để trả cho: 

http://www.godelta.ca/
http://www.godelta.ca/
https://www.godelta.ca/content/fees
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 Delta School District International Student Program. 
 Chi phiếu phải được ngân hàng bảo đảm và gửi đến văn phòng khu học chánh. 

Chính Sách Hoàn Lại Tiền 
Tất cả đơn xin hoàn lại tiền đều phải bằng văn bản nộp cho Delta School District’s International 
Student Program (Chương Trình Học Sinh Quốc Tế của Khu Học Chánh Delta). 

 
• Tất cả lệ phí chương trình (trừ đi $200 lệ phí nộp đơn) sẽ được hoàn lại nếu Sở Di Trú Canada không chấp thuận 

Giấy Phép Du Học. Học sinh phải nộp bản gốc của thư từ chối của Tòa Cao Ủy/ Tổng Lãnh Sự Canada/ Tòa Đại 
Sứ Canada. Nếu không có thư này thì sẽ không được hoàn lại tiền vì bất cứ lý do gì. 

• Hai phần ba (66%) lệ phí chương trình sẽ được hoàn lại nếu học sinh rút tên trước ngày bắt đầu chương trình. 

• Một nửa (50%) lệ phí chương trình sẽ được hoàn lại nếu học sinh rút tên trước khi kết thúc tháng dương lịch đầu tiên 
của chương trình vì bất cứ lý do gì. 

• Không hoàn lại lệ phí chương trình (vì bất cứ lý do gì) sau khi học sinh đã theo học một tháng. Số này gồm cả bất cứ lệ 
phí chương trình nào đã trả cho các học kỳ trong tương lai. 

• Không hoàn lại lệ phí chương trình nếu học sinh bị sa thải khỏi chương trình vì vi phạm các điều khoản và điều kiện 
của thỏa thuận. 
 

• Học sinh phải thông báo trước cho các gia đình chủ nhà ít nhất là 2 tuần nếu có ý định dọn đi hoặc nếu không thì phải 
trả tiền thuê 2 tuần cho họ. Học sinh bị sa thải hoặc rời khỏi chương trình có trách nhiệm trả phần còn lại của tháng 
hoặc 2 tuần, tùy theo số tiền nào nhiều hơn. 

• Học sinh đã ghi danh vào chương trình và được cấp Tư Cách Di Dân Đã Tới hoặc có cha mẹ có giấy phép làm việc hoặc 
giấy phép du học đã được phê chuẩn sau ngày 30 Tháng Chín (Tháng Mười đến Tháng Sáu) không được hoàn lại tiền 
cho năm học đó. 

• Lệ phí nộp đơn không được hoàn lại. Lệ phí xếp chỗ homestay không được hoàn lại trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt 
đầu chương trình. 

 
 
 


	Chính Sách Hoàn Lại Tiền

