WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION

TIẾNG ANH TỔNG

Toàn thời gian

(Beginner—Advanced)

2-10 tuần

$410/tuần

11-23 tuần

$400/tuần

24-34 tuần

$390/tuần

35+ tuần

$370/tuần

NZCEL (Level 1 Foundation - Level 5)

Bán thời gian, Bán thời gian,
Buổi sáng
Buổi chiều

$300/tuần

$200/tuần

Toàn thời gian

1 Term (17tuần )

$6,550

2 Terms (34 tuần)

$12,480

3 Terms (51 tuần)

$17,390

* $120 NZCEL áp dụng phí đăng ký

LUYỆN THI
(IELTS/PTE/OET/TOEIC/
Cambridge B2 & C1)

Tiếng Anh + Các hoạt

Toàn thời gian

2-10 tuần

$410/tuần

11-23 tuần

$400/tuần

24-34 tuần

$390/tuần

35+ tuần

$370/tuần

Bán thời gian,
Buổi chiều

Học phí/tuần

Nghệ thuật

$455

Nhảy múa

$470

Kinh nghiệm trang trại

$465

Sân gôn

$515

Cưỡi ngựa

$485

Bóng bầu dục

$485

Lướt sóng

$515

 Chuẩn bị cho hoạt động: $ 100
 21 giờ tiếng Anh cơ bản + 2 hoạt động mỗi tuần

HỌC KÈM 1/1 VỚI GIÁO VIÊN
TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

$70/giờ

LUYỆN THI

$90/giờ

Tiếng anh chuyên ngành

$90/giờ

NZCLT
$200/tuần

Language Teacher Training, TESOL

Level 4 (15 tuần)

$6,200

Level 5

$8,200

(20 tuần)

 Toàn thời gian , Thứ Hai -Thứ năm, 9am - 3pm

CHUẨN BỊ CHO THPT

Toàn thời gian

1 Term (12 tuần)

$4,920

2 Terms (24 tuần)

$9,360

3 Terms (36 tuần)

$13,320

4 Terms (48 tuần)

$17,760

 Ngày bắt đầu: Vào ngày 22 tháng 2 năm 2021,
Ngày 26 tháng 7 năm 2021
Notes:

 Toàn thời gian : 25 giờ mỗi tuần, 9:00 am - 3:00pm
 Bán thời gian, Buổi sáng : 15 giờ mỗi tuần, 9:00am 12:00pm

 Bán thời gian, Buổi chiều : 10 giờ mỗi tuần, 1:00pm 3:00pm

Tiếng anh chuyên ngành
(Business, Aviation, Nursing & other courses)

Toàn thời gian

1 Term (17 tuần)

$6,550

2 Terms (34 tuần)

$12,480

3 Terms (51 tuần)

$17,390

Bắt đầu mỗi thứ hai
See more….

WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION
Nhà ở homestay

CÁC PHÍ KHÁC
Học viên dưới 18 tuổi
3 bữa ăn/ngày;
7 ngày/tuần

Nhà ở homestay

$280/tuần

Học viên trên 18 tuổi
(bao gồm bữa sáng và bữa
tối)
3 bữa ăn vào cuối tuần
$ 50 mỗi tuần thêm trong
kỳ nghỉ Giáng sinh

$240/tuần

Phí nhập học

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

Phí đón tại sân bay Auckland

Phí tìm homestay

$200

- Phí cho lớp học
- Phí cho học kèm
1/1 với giáo viên

- Toàn thời gian
- Bán thời gian

- một chiều

Bảo hiểm (bắt buộc)

$180
$40
$120
$60

$120
$600

GHI CHÚ:
Khóa học:

Bờ sông:

Ngày lễ:

Bảo hiểm:

- Thời gian ghi danh ngắn nhất là 2 tuần.
- Ghi danh được chấp thuận vào mỗi thứ hai hàng tuần (trừ ngày lễ).
- Giá có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2020
- Chỉ có thể xác nhận homestay sau khi đã nhận được thanh toán với thông báo ít nhất là 2 tuần
- 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.
- Để biết các quy định về rút tiền và hoàn tiền, vui lòng tham khảo www.wie.ac.nz
- Phí có giá trị đến ngày 17.12.2021.
- Trường đóng cửa trong 2 tuần trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ngày học cuối cùng của năm là
ngày 24 tháng 12 năm 2021
- WIE sẽ đóng cửa vào các ngày lễ, và học phí cho các ngày này sẽ không được hoàn lại.
- Sinh viên quốc tế phải có bảo hiểm y tế và du lich
- The policy must meet the Code of Practice.

Monday

Tuesday

After School Activities
Wednesday

Study Activity

Social Activity

FREE English Corner

Learn new culture
and have new experiences

Enjoy the
fresh air and sun with
your friends

Improve
your speaking by playing
fun games

Thursday
FREE Pronunciation
Class /
Cambridge Pre-test
IELTS Mock Test

Friday
Social Club
Make new friends
and improve your
communication skills

