VALORES DOS PROGRAMAS
2016- 2017
Todos os valores estão em dólares canadenses e são não-reembolsáveis.
Preços estão sujeito a alteração. Visite nosso website para mais informações:
www.rdpsd.ab.ca/internationalservices
MATRÍCULA

Opção 1 – Student Pay (método de preferencia)
Pagamento de valores de fora do Canadá pode ser feito através
do “Custom House Student Pay”. Student Pay está disponível em
vários idiomas para auxiliar com transferências internacionais,
fornecendo informações bancárias de mais de 25 países do mundo,
para que você possa transferir o pagamento diretamente da sua
conta. Student Pay oferece excelentes taxas cambiais e ajuda a
evitar algumas taxas bancárias.

$200
CURSO

UM ANO

$10900

UM SEMESTRE

$5450

TAXA DE LOCALIZAÇÃO DE ACOMODAÇÃO

$500 initial / $175 returning
CASA DE FAMÍLIA
$780/MÊS
Inclui todas as refeições, favor adicionar $25/ dia para cada dia adicional

UM ANO ACADÊMICO 		
UM SEMESTRE ACADÊMICO

10 meses
5 meses

$7800		
$3900

SEGURO SAÚDE

2 semestres

$640

MEIO ANO

1 semestre

$390

BANCO

•

Servus Credit Union
(Credit Union Central of Canada)
ENDEREÇO

POLÍTICA DE REEMBOLSO

•

Opção 2 – transferência bancárias
Se você não consegue usar o sistema Student Pay no seu país,
você pode fazer uma transferência diretamente para nosso banco.
Taxas de serviço serão aplicadas.
Red Deer Public School Board

Não está incluído: revalidação se necessário, livros e material didático, passe de
ônibus e transporte do aeroporto caso a data de chegada seja fora da programação.

•

Siga as direçoes através desse link:
www.rdpsd.ab.ca/internationalservices/bank

EM NOME DE

UM ANO

•

COMO EFETUAR O PAGAMENTO

Você poderá utilizar os seguintes métodos de pagamento das
taxas (matrícula, taxa de acomodação, casa-de-família, seguro
médico e curso).

O pagamento do curso deve ser quitado antes da chegada
do aluno. Obs: podem ocorrer ajustes de acordo com a
variação cambial.
Taxa de matrícula de $200 não é reembolsável, e deve ser
paga no momento da matrícula.
Para cancelamento, os alunos devem notificar o Red Deer
Public School (RDPSD) por escrito.
5% do valor do semestre será mantido pelo RDPSD caso a
inscrição seja cancelada após a emissão do visto.

•

O reembolso é de 100% do valor do curso, no caso de cancela
mento antes do início do curso e antes do visto ser emitido.

•

Após o início do curso, não há reembolso. Será mantido 25%
do valor do próximo semestre do curso que o aluno está
matriculado, uma vez que a carta de aceitação já foi emitida
e enviada ao aluno. Sem exceções.

•

Caso o estudante se envolva em atividades ilegais e seja
enviado de volta para casa, não haverá reembolso.

#400, 6730 Taylor Drive
Red Deer, Alberta, Canada T4P 1K4
TEL

Country Code + 403 347 0731

CONTA BANCARIA

4517280

CODIGO PARA TRANSAÇÃO (TRANSIT NUMBER)

11629

NUMERO DO BANCO

899

SWIFT CODE

CUCXCATTCAL

Cartões de Crédito Visa, MasterCard ou Amex, assim como traveller cheques e
transferências também serão aceitas. Caso seja esse o método de sua escolha, você
deverá avisar seu banco para que eles possa esperar transações internacionais.

SERVIÇOS INTERNACIONAIS

Red Deer Public School District 4747 53 Street Red Deer, Alberta, Canada T4N 2E6

PHONE 1 403 343 1405 FAX 1 403 347 8190 EMAIL internationalservices@rdpsd.ab.ca

www.rdpsd.ab.ca/internationalservices
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