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PROGRAMA PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS  

VALORES PARA O ANO ACADÊMICO 2019/2020  
(Todos os preços expressos em dólares canadenses) 

 
Taxas Anuais: 

Inscrição (paga no ato da inscrição e não reembolsável) $200 

Instrução (Incluindo seguro medico) 10 meses $14,950 

Hospedagem – taxa de busca de familia (taxa unica) não reembolsável $500 

Hospedagem – paga diretamente á família $950 ($9,500 ano inteiro) 

Custódia (se for solicitada custódia do Delta School District)  $200 

Serviço de aeroporto na chegada e saída Gratuito para estudantes hospedados 

Convalidação dos estudos $150 

TOTAL de Taxas Anuais: $25,500 

Taxas de Semestre: 
Inscrição (paga no ato da inscrição e não reembolsável) $200 

Instrução (Incluindo seguro medico) 5 meses $7, 475 

Hospedagem taxa de busca de familia (taxa unica) não reembolsável $500  

Hospedagem – paga diretamente á família $950 ($4,750 por semestre) 

Custódia (se for solicitada custódia do Delta School District)  $200 

Serviço de aeroporto na chegada e saída Gratuito para estudantes hospedados 

Convalidação dos estudos $150 

TOTAL de Taxas de Semestre: $13,275 

Esses valores devem 

ser pagos através de : 

Transferência Bancária: 
Delta School District 

International Student Program 

Banco # 003 

Transito #02800 

Conta # 000-003-4 

Codigo Swift:  ROYCCAT2 

Royal Bank of Canada 

5205 – 48 Avenue 

Delta, BC   V4K 1W4 *por favor incluia o nome do estudante na transferencia bancaria 
 

Ou: Cheque ou Ordem Bancária: 
Use a micro-encoded chequePague com cheque com código MICR  ou com ordem bancária ao:  

Delta School District International Student Program.   

Os cheques teem que ser certificados e enviados ao escritorio da Delta School District.  
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Regras de Reembolso 
Todos os pedidos de reembolso devem ser feitos por escrito 
 

• Reembolso total (menos os $200 da taxa de inscrição) em caso de visto negado pelo oficial de imigração canadense.  O 

estudante deverá apresentar cópia autenticadas  da negativa do visto expedida pelo Consulado ou Embaixada canadense.   

 

• Reembolso de dois terços (2/3) do valor da instrução se o estudante desistir antes do início do programa.  

 

• Reembolso de 50% do valor da instrução se o estudante desistir antes do fim do primeiro mês do programa. 

 

• Nenhum reembolso será efetuado se o estudante desistir após ter participado do primeiro mês do programa, qualquer que 

seja o motivo. Essas regras se aplicam às taxas pagas para qualquer período. 

 

• Nenhum reembolso de instrução será efetuado se o estudante for dispensado por quebra das normas instituídas nos 

termos e condições do programa. 

 

• Nenhum reembolso de hospedagem do mês em curso será efetuado se o estudante for dispensado por quebra das normas 

instituídas nos termos e condições do programa. 

 

• Estudante registrado no programa que venha receber status de imigrante após 30 de setembro (outubro a junho) não terá 

direito a nenhum reembolso referente aquele ano escolar. 

 

 

POR GENTILEZA, ENVIAR  FICHA DE INSCRIÇÃO COMPLETA PARA: 
 

 Director 
 Delta School District 
 International Student Program 
 4585 Harvest Drive 
 Delta, BC  V4K 5B4 
 CANADA 
 Email: study@GoDelta.ca 
 Fax:  604-952-5383 
 


	2019 Portuguese Application v2 10.pdf
	2019 Portuguese Application v2 11

