
 
 
 
 

 
 
 

PHÍ NHÀTRỌ VÀ GIÁM HỘ NĂM 2023  
 

 
 Phí Ở Nhà Trọ của Dân Địa Phương 

Phí đặt nhà trọ $400 Đóng khi đặt nhà trọ lần đầu tiên. 

Đón tại phi trường khi đến Úc và 
hướng dẫn tại nhà trọ. 

  

              $200 Đóng một lần khi vừa đến Úc lần đầu. Bao gồm đón từ phi 
trường và hướng dẫn tại nhà trọ. Giá áp dụng cho ngày đến 

từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.  Giá cuối tuần là $350. 

Phí Nhà Trọ   
(mỗi tuần) 

$364 Bao gồm một phòng riêng. Tất cả bữa ăn trong 7 ngày một 
tuần, giặt ủi và mạng Wi-Fi.  Đóng phí cho Trường và trả hai 

lần hặc bốn lần một năm. 

Phí Nhà Trọ - trong thời gian nghỉ học  
(mỗi tuần)  

$ 91 Phí do học sinh trả để giữ phòng, lưu trữ đồ đạc trong thời 
gian nghỉ học khi học sinh về quê hương mình. 

Phí Hành Chánh Nhà Trọ  
(Phí Hằng Năm) 

$400 Đóng hai lần, mỗi lần $200.  Phí để quản lý việc trả phí nhà 
trọ gữa gia đình học sinh và gia đình nhà trọ.  

Phí Giám Hộ  
(mỗi học kỳ)  

$750 Tất cả học sinh ở nhà trọ đều phải trả phí này cho dù có hay 
không có CAAW. Phí phải trả ngay cả khi học sinh đã trên 18 

tuổi. 

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. 

Đón, đưa tại phi trường  
(mỗi bận) 

   $150 Đón và đưa đến phi trường theo yêu cầu của học sinh. Phí 
được tính vào tài khoản của học sinh.  

Việc tạm trú với một gia đình/ bạn đã 
được phê chuẩn 

 

$400 Cần phải trả phí khi học sinh muốn ở tại nhà của người thân 
hoặc nhà của bạn. Phí phê chuẩn này là để chi trả cho việc 
kiểm tra xem xét và phê chuẩn gia đình đó. 

 

CRICOS Số của Người Cung Cấp: 02269K  Hội Đồng Trường Macarthur Anglican. 

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


