
~ BBBBắtttt đầuuuu mmmmỗiiii ththththứ haihaihaihai ~ 

Hãy hỏi về các chương trình giảm giá của chúng tôi!  

Toàn thời gian (25 giờ) 1 - 17 tuần $ 390 
 18 - 34 tuần $ 380 
 35 + tuần $ 350 

Bán thời gian, Buổi chiều (10 giờ)  $ 190 

LUYỆN THI IELTS/OET/CAMBRIDGE/TOEFL 

Toàn thời gian (25 giờ) 1 - 17 tuần $ 390 
 18 - 34 tuần $ 380 
 35 + tuần $ 350 

CHUẨN BỊ CHO THPT  

Tiếng Anh Tổng quát ( ít nhất10 giờ) $ 70/giờ 

Luyện thi  ( ít nhất10 giờ)  $ 90/giờ 

HỌC KÈM 1/1 VỚI GIÁO VIÊN  

� Hướng dẫn trong khuôn viên trường và thành phố  
� Kiểm tra đầu vào 
� Thi thử 
� Các chuyến du ngoạn đến các điểm đến phổ biển NZ  
� Wireless internet tại WIE 
� Các hoạt động xã hội trong khuôn viên trường 
� Sử dụng phòng máy tính và học liệu tại thư viện.  
� Hướng dẫn và tư vấn về học thuật  
� 24 giờ hỗ trợ và tư vấn cho học viên  
� Giúp mở tài khoản ngân hàng  

BAO GỒM TRONG PHÍ ĐÃ CHI 

Term 1 ngày 9 tháng 2 2016 - ngày 27 tháng 5 2016 

Term 2 ngày 30 tháng 5 2016 - ngày 16 tháng 9 2016 

Term 3 ngày 19 tháng 9 2016 - ngày 10 tháng 2 2017 

NGÀY THÁNG CỦA CÁC TERM NĂM 2016  

GHI CHÚ: 
*  Thời gian ghi danh ngắn nhất là 2 tuần.  
*  Ghi danh được chấp thuận vào mỗi thứ hai hàng tuần (trừ ngày lễ). 
*  Bảo hiểm là bắt buộc đối với sinh viên quốc tế.  
*  WIE sẽ đóng cửa vào các ngày lễ, và học phí cho các ngày này sẽ không    
 được  hoàn lại.  
*    Phí không bao gồm phí các hoạt động ngoài trường hoặc tham quan. 
*  WIE được quyền điều chỉnh phí vào bất kỳ thời gian nào. 
*  Tất cả các phí được tính theo đô la New Zealand và bao gồm 15%  GST. 
*  Phí có giá trị đến ngày 16.12.2016 

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT Học phí/tuần (NZD) 
Toàn thời gian (25 giờ) 1 - 17 tuần $ 390 
 18 - 34 tuần $ 380 
 35 + tuần $ 350 

Bán thời gian, Buổi sáng (15 giờ)  $ 290 

Bán thời gian, Buổi sáng (10 giờ)  $ 190 

Bán thời gian, Buổi tối (4 giờ)  $ 90 

Toàn thời gian (25 giờ) 17  tuần $ 6 240 
 34  tuần $ 12 160 
 50  tuần $ 16 450 

NZCEL (học tập) 

CÁC PHÍ KHÁC  

Phí đón tại sân bay Auckland (một chiều) $ 105 

Nhà ở homestay  
 -  Học viên trên 18 tuổi $ 210/tuần 
 -  Học viên dưới 18 tuổi $ 230/tuần 

Phí cho học liệu (bao gồm sách, CD...) $ 120 

Phí tìm homestay  $ 200 

Bảo hiểm  (bắt buộc) $500/năm 

Phí nhập học  
 -  Phí cho lớp học $ 180 
 -  Phí cho học kèm 1/1 với giáo viên $ 40 

Toàn thời gian (25 giờ) 17  tuần $ 6 240 
 34  tuần $ 11 840 
 50  tuần $ 16 450 
*Yêu cầu trình độ tiếng Anh khi đăng ký. 
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