Cronograma de Taxas de Homestay e Tutela em 2021
Taxas de Homestay
Taxa de Colocação em Homestay (Estadia

$400

com Família)

Pago uma vez quando a primeira colocação em homestay é
efetuada.

Acolhimento e saudação no aeroporto com

$200

família de homestay à chegada à Austrália

Aplicável uma vez na chegada inicial a Austrália. Inclui
transferência no aeroporto e orientação em casa de família. O
preço refere-se às chegadas de segunda a sexta-feira. Taxa de fim
de semana $350.

Custo de Homestay

$336

(por semana)

Inclui um quarto privado. Todas as refeições 7 dias por semana,
lavanderia e internet Wi-Fi. Pago à Escola em duas ou quatro
parcelas por ano.

Custo de Homestay - durante as férias

$91

Pago pelo estudante para manter o quarto e armazenar
pertences durante os períodos de férias quando o estudante

(por semana)

retorna ao seu país de origem.

Taxa de administração de Homestay

$400

(Taxa Anual)

Pago em duas parcelas de $200. Esta taxa é para administrar os
pagamentos das taxas de homestay entre a família do estudante
e a família do homestay.

Tutela

$750

Pagável por todos estudantes que vivem em acomodações de
homestay com ou sem CAAW. A taxa é pagável mesmo se o

(por semestre)

estudante tiver mais de 18 anos de idade.

Taxa do Serviço de Ônibus da Macarthur

$750

[Macarthur Bus Service Levy] (por semestre)

Essa taxa é paga pelos estudantes que vivem onde não há serviço
de ônibus público, e é necessário o serviço de ônibus da
Macarthur. Os estudantes são avisados no momento em que uma
homestay é selecionada.

Serviços de ônibus escolares públicos
(por semestre)

Transferências de e para o Aeroporto

$500

Estudantes que vivem em áreas de serviços públicos de ônibus

(estimado)

são obrigados a comprar um cartão Opal.

$150

Transferências do ou para o aeroporto a pedido do estudante. A

(cada sentido)

cobrança é feita na conta do estudante.

Família / Amigo/a Aprovada para
Acomodação Estudantil no Exterior
(Homestay) Temporária

$400

Pagável para um estudante que deseje ficar com um membro da
família ou amigo. A taxa de aprovação é paga para inspecionar e
aprovar a família.
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