้ า่ ยโปรแกรมนานาชาติ 2018/19
ค่าใชจ
(ราคาทัง้ หมดเป็ นแคนาเดียนดอลลาร์)

ค่าใช้จา่ ยต่อปี :

ค่าสมัคร (จ่ายพร ้อมใบสมัครและไม่คน
ื เงิน)

$200

ค่าเล่าเรียน (รวมค่าประกันสุขภาพ) 10 เดือน

$14,950

ค่าจัดหาทีพ
่ ักโฮมสเตย์ (จ่ายครัง้ เดียว) – ไม่คน
ื เงิน

$500

ค่าทีพ
่ ักโฮมสเตย์ จ่ายตรงกับครอบครัว (ต่อเดือน)

$900 ($9,000 ต่อปี )

ค่าผู ้ปกครองดูแล (ในกรณีเป็ นผู ้ปกครองของเขตการศึกษา)

$200

ค่ารับส่งสนามบิน

(ฟรีสาหรับนักเรียนโฮมสเตย์)

้ า่ ยต่อปี ทงหมด:
ค่าใชจ
ั้

$24, 850

ค่าใช้จา่ ยต่อเทอม:

ค่าสมัคร (จ่ายพร ้อมใบสมัครและไม่คน
ื เงิน)

$200

ค่าเล่าเรียน (รวมค่าประกันสุขภาพ) 5 เดือน

$7, 475

ค่าจัดหาทีพ
่ ักโฮมสเตย์ (จ่ายครัง้ เดียว) – ไม่คน
ื เงิน

$500

ค่าทีพ
่ ักโฮมสเตย์ จ่ายตรงกับครอบครัว (ต่อเดือน)

$900 ($4,500 ต่อเทอม)

ค่าผู ้ปกครองดูแล (ในกรณีเป็ นผู ้ปกครองของเขตการศึกษา)

$200

ค่ารับส่งสนามบิน

(ฟรีสาหรับนักเรียนโฮมสเตย์)

้ า่ ยต่อเทอมทงหมด:
ค่าใชจ
ั้

$12,875

ค่าใช ้จ่ายสามารถจ่ายโดย:

โอนเงิน:

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
*อย่าลืมใส่ชอื่ น ักเรียนในใบโอนเงิน
หรือ:

เช็ คหรือดราฟท์:

เช็คต่างประเทศหรือดราฟท์สงั่ จ่าย:

Delta School District International Student Program.
เช็คจะต ้องได ้รับการรับรองจากธนาคารและส่งมาทีเ่ ขตการศึกษา.
Thai updated Feb 2017

REFUND POLICY
All requests for refunds must be made in writing


Full refund of the tuition fee (less the $200 application fee) if the Student Authorization is not approved by Canadian
Immigration. The student must submit an original copy of the letter of rejection from the High Commission/ Canadian
Consulate General/Canadian Embassy.



Two-thirds (66%) of the tuition fee is refunded if the student withdraws prior to the start of the program.



One-half (50%) of the tuition fee is refunded if the student withdraws before the end of the first calendar month of the
program.



No refund of the tuition is given (for any reason) after the student has attended for one month.



This includes any tuition paid for future school terms.
No refund of the tuition is made if the student is dismissed from the program as a result of a breach of the terms and
conditions of the agreement.



No refund of the homestay fee for the current month is made if the student is dismissed from the program as a result of
breach of the terms and conditions of this agreement.



A student registered in this program that receives Landed Immigrant Status after September 30 (October through June)
will not receive a refund for that school year.

PLEASE SEND COMPLETED APPLICATION TO:
Dr. Deirdre Annett, Director
Delta School District
International Student Program
4585 Harvest Drive
Delta, B.C. V4K 5B4
CANADA
Email: study@GoDelta.ca
Fax: 604-952-5383
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