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Lịch nhâp học năm 2023
Học sinh có thể ghi danh bất cứ lúc nào trong cả năm học. Tuy nhiên, học sinh nên hoàn thành cả năm học đối với 
Lớp 11 và 12.

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4

BẮT ĐẦU 
Thứ Tư, ngày 08
Tháng Hai

Thứ Tư, ngày 26
Tháng Tư

Thứ Ba, ngày 25
Tháng Bảy

Thứ Hai, ngày 16
Tháng Mười

KẾT THÚC
Thứ Tư, ngày 05
Tháng Tư

Thứ Sáu, ngày 07
Tháng Bảy

Thứ Sáu, ngày 29
Tháng Chín

Thứ Năm, ngày 21
Tháng Mười Hai*

* Các trường Trung học Phổ thông kết thúc vào tháng 11 trước kỳ thi cuối năm.

Học phí
Thời gian học tối thiểu là bốn tuần. Các chi phí được liệt kê dưới đây bao gồm học phí, kể cả học phí tiếng Anh và các 
hoạt động năng khiếu. Chi phí cho sách giáo khoa, đồng phục và các chuyến du ngoạn cụ thể sẽ được tính riêng. Bạn 
hãy liên lạc với Bộ phận Giáo dục chính phủ bang Tasmania để biết thêm thông tin.

Phí theo Năm Phí theo Tuần Chương trình Chuẩn bị

Trường Tiểu học (Lớp 1-6) AU $14,000 AU $380 mỗi tuần Không áp dụng

Trường Trung học Cơ sở (Lớp 7-10) AU $13,000 AU $330 mỗi tuần Không áp dụng

Trường Trung học Phổ thông (Lớp 11-12) AU $14,000 AU $380 mỗi tuần Không áp dụng 

*Bao gồm chi phí cho ESL (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2), các môn học chính, và chuẩn bị cho học sinh học lên trường Trung học Phổ thông.

Chi phí Ở cùng người bản xứ
Phí quản lý hàng năm cho Ở cùng người bản xứ là AU$200.

Lớp 7 đến lớp 12 AU $300 mỗi tuần

Phí hành chính
Phí hành chính bao gồm phí nộp đơn xin học, sắp xếp 
trường học và một số chi phí thay đổi về nhà trọ hoặc 
trường học. Một khoản phí $75 sẽ áp dụng cho tất cả các 
kỳ học ít hơn một học kỳ.

AU $75 mỗi kỳ học Tối đa AU $300 mỗi năm

Bảo hiểm Du học sinh

Mỗi tháng AU $50 (ước tính)

Mỗi năm AU $600 (ước tính)
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Lái xe
Hobart đến Launceston: 
2 tiếng rưỡi 

Đi máy bay
Sydney đến Hobart hoặc 
Launceston: 2 giờ

Melbourne đến Hobart 
hoặc Launceston: 1 giờ

Giáo Dục Chính Phủ bang Tasmania
Email: info@geti.tas.gov.au 
Điện thoại: +61 3 6165 5727 

Hãy quét mã QR để truy cập website chúng tôi

Xuất bản tháng Hai 2022. Thông tin và giá cả được cập nhật 
chính xác tại thời điểm in.

Hình ảnh sử dụng từ: Tourism Tasmania, Stu Gibson, 

City of Hobart.
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