
 
 
 

 
 
 
 

Học Phí và Các Chi Phí Khác - Học Sinh Quốc Tế năm 2023  
CRICOS Số của Người Cung Cấp: 02269K  Hội Đồng Trường Macarthur Anglican. 

Xin lưu ý: Phí được tính theo đô la Úc.  

Lớp Học Phí  Phí Sinh Hoạt 
Học Sinh Hằng 

Năm1 

Tổng Chi Phí Mỗi 
Năm 

Tổng Chi Phí Mỗi Học 
Kỳ (đóng 2 lần mỗi 

năm) 

Lớp 1 đến 6 $29630 $1630 $31260 $15630 

Lớp 7 đến 8 $32790 $2670 $35460 $17730 

Lớp 9 đến 10 $34300 $2950 $37250 $18625 

Lớp 11 đến 12 $35270 $3320 $38590 $19295 

Phí Ghi Danh (chỉ đóng một lần khi ghi danh) 

Phí Ghi Danh2 $ 2700 chỉ đóng một lần  
(không hoàn trả) 

Quỹ Bảo Hiểm Y Tế Du Học Sinh (Overseas Student Health Cover - OSHC)3 $ 500 mỗi năm  

 

1 Phí Sinh Hoạt Học Sinh bao gồm các dịch vụ về kỹ thuật thông tin, iPad, sách giáo khoa, du ngoạn và cắm trại hằng năm. 
 2 Phí ghi danh chỉ đóng một lần khi ghi danh và không được hoàn trả, trừ khi học sinh không bắt đầu học tại trường vì bị từ 
chối visa.  

3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế Du Học Sinh cần đóng cho suốt khoảng thời gian được cấp visa. Xin lưu ý phí có thể thay đổi và được 
cung cấp theo ước tính.  

Chi Phí Khác 

Phí Cơ Sở  
(bắt buộc mỗi năm) 

$400 
 

Mỗi gia đnh có con theo học tại Trường đóng hằng năm để bảo 
quản tòa nhà hiện tại của Trường và các cơ sở vật chất.  

Đồng Phục 
(giá ước tính) 

$950 Giá ước tính cho đồng phục mùa hè, mùa đông và thể thao.  

Phí Kỳ Thi Tiểu Bang NSW  
(ước tính) 

$1250 Học sinh lớp 12 đóng phí Kỳ Thi Chứng Chỉ Phổ Thông Cấp Cao 
(Higher School Certificate Examinations) cho Bộ Giáo Dục tiểu 
bang NSW.  

Phí Dịch Vụ Xe Buýt Macarthur  
(mỗi học kỳ)  

$750 Học sinh ở trọ những nơi không có tuyến đường dịch vụ xe 
buýt công cộng và cần đến dịch vụ xe buýt của trường 
Macarthur phải đóng phí này.  Học sinh sẽ được báo cho biết 
khi đã chọn xong nhà trọ. 

Dịch Vụ Xe Buýt Công Cộng  
(mỗi học kỳ) 

   $500  
   (ước tính ) 

Học sinh ở nơi có tuyến đường dịch vụ xe buýt công cộng 
cần phải mua Thẻ Opal – Opal Card. 

 


