Programa ng Ingles

Mga Matrikula ng Kurso
at mahalagang impormasyon

Pumasok
nang May*

Kurso

Lumabas
nang May

Tagal**

Mga Petsa
2017

Mga Matrikula
ng Subject
2018

2017

2018

IELTS 3.0–3.5
o katumbas
na pagsusuri
sa Ingles

Introduksyon sa
Pangkalahatang
Ingles (GE)

IELTS
4.0–4.5

10 Linggong
bloke

13 Peb 2017 - 21 Abr 2017
8 May 2017 - 14 Hul 2017
7 Ago 2017 – 13 Okt 2017
6 Nob 2017 – 26 Ene 2018

12 Peb 2018 – 20 Abr 2018
8 May 2018 – 13 Hul 2018
13 Ago 2018 – 19 Okt 2018
12 Nob 2018 – 1 Peb 2019

$3,250

$3,380

IELTS 4.0–4.5
o katumbas
na pagsusuri
sa Ingles

Pangkalahatang
Ingles (GE) Lebel 1

10 Linggong
IELTS 4.5–5.0
bloke

13 Peb 2017 - 21 Abr 2017
8 May 2017 - 14 Hul 2017
7 Ago 2017 – 13 Okt 2017
6 Nob 2017 – 26 Ene 2018

12 Peb 2018 – 20 Abr 2018
8 May 2018 – 13 Hul 2018
13 Ago 2018 – 19 Okt 2018
12 Nob 2018 – 1 Peb 2019

$3,250

$3,380

IELTS 4.5-5.0
o katumbas
na pagsusuri
ng Ingles

Pangkalahatang
Ingles (GE) Lebel 2

IELTS 5.0

10 Linggong
bloke

13 Peb 2017 - 21 Abr 2017
8 May 2017 - 14 Hul 2017
7 Ago 2017 – 13 Okt 2017
6 Nob 2017 – 26 Ene 2018

12 Peb 2018 – 20 Abr 2018
8 May 2018 – 13 Hul 2018
13 Ago 2018 – 19 Okt 2018
12 Nob 2018 – 1 Peb 2019

$3,250

$3,380

IELTS 5.0 o
katumbas na
pagsusuri ng
Ingles

EAP Lebel 2

IELTS 5.5

10 Linggong
bloke

13 Peb 2017 - 21 Abr 2017
8 May 2017 - 14 Hul 2017
7 Ago 2017 – 13 Okt 2017
6 Nob 2017 – 26 Ene 2018

12 Peb 2018 – 20 Abr 2018
8 May 2018 – 13 Hul 2018
13 Ago 2018 – 19 Okt 2018
12 Nob 2018 – 1 Peb 2019

$3,250

$3,380

IELTS 5.5 o
katumbas na
pagsusuri ng
Ingles

EAP Lebel 3

IELTS 6.0

10 Linggong
bloke

13 Peb 2017 - 21 Abr 2017
8 May 2017 - 14 Hul 2017
7 Ago 2017 – 13 Okt 2017
6 Nob 2017 – 26 Ene 2018

12 Peb 2018 – 20 Abr 2018
8 May 2018 – 13 Hul 2018
13 Ago 2018 – 19 Okt 2018
12 Nob 2018 – 1 Peb 2019

$3,250

$3,380

IELTS 6.0 o
katumbas na
pagsusuri ng
Ingles

EAP Lebel 4

IELTS 6.5

10 Linggong
bloke

13 Peb 2017 - 21 Abr 2017
8 May 2017 - 14 Hul 2017
7 Ago 2017 – 13 Okt 2017
6 Nob 2017 – 26 Ene 2018

12 Peb 2018 – 20 Abr 2018
8 May 2018 – 13 Hul 2018
13 Ago 2018 – 19 Okt 2018
12 Nob 2018 – 1 Peb 2019

$3,250

$3,380

IELTS 6.5 o
katumbas na
pagsusuri ng
Ingles

EAP Lebel 5

IELTS 7.0

10 Linggong
bloke

13 Peb 2017 - 21 Abr 2017
8 May 2017 - 14 Hul 2017
7 Ago 2017 – 13 Okt 2017
6 Nob 2017 – 26 Ene 2018

12 Peb 2018 – 20 Abr 2018
8 May 2018 – 13 Hul 2018
13 Ago 2018 – 19 Okt 2018
12 Nob 2018 – 1 Peb 2019

$3,250

$3,380

*Tinatanggap ng JCU ang mga opisyal na grado ng pagsusuri ng Ingles ng IELTS, TOEFL o Pearson para sa pagpasok sa mga GE o EAP na kurso.
Bilang kahalili, maaaring kumuha ng isang pagsusuring Placement ng JCU bilang pagpapasya kung maaaring pumasok. Mangyaring makipag-ugnayan
sa internationaladmissions@jcu.edu.au para sa karagdagang impormasyon.
** Ang pinakamababang hinihingi para sa mga nakapaketeng alok ng JCU ay IELTS na 4.0 at di hihigit sa 30 linggong matrikula para sa Ingles.

Mga matrikula at bayaring kaugnay ng pag-aaral
Matrikula

Tulad nang nakalista sa itaas

Pangangalaga sa Kalusugan ng Dayuhang Estudyante (solong saklaw)* $220 para sa 10 Linggo / $717 para sa 40 Linggo
Mga gastusin sa Libro at Iba Pa
Maaaring bilhin ang mga libro sa JCU Co-op Bookshop sa kampus
o online mula sa ‘Book Depository’ na website.

$100–$200 bawat subject

*Ang Saklaw sa Kalusugan ng Dayuhang Estudyante ay aayusin para sa haba ng iyong pag-aaral sa JCU. Halimbawa, kung ang alok sa iyo na mag-aral ng Ingles sa JCU
ay nakapakete sa isang buong digri na kurso, ang iyong mga bayarin sa OSHC sa liham ng alok sa iyo ay para sa kabuuan ng iyong nakapaketeng pag-aaral sa JCU.

Landas ng
wikang Ingles

Buong Digri na Kurso ng Unibersidad ng James Cook
Kinakailangan para Makapasok: Tugunan ang mga hinihingi
ng Unibersidad kaugnay ng Ingles para sa digri na programa

Kurso na EAP (Lebel 2, 3, 4 o 5) Direktang Pagpasok sa Kursong Ingles
Kinakailangan para Makapasok: IELTS sa o mas mataas sa
pangkalahatang 5.0 o JCU na Placement na Pagsusuri

Pangkalahatang Ingles
Kinakailangan para Makapasok: IELTS sa o mas mataas sa
pangkalahatang 4.0, o JCU na Placement na Pagsusuri

Mga gastusin sa pamumuhay

Iyong mga karapatan

Ang pamumuhay sa Cairns o Townsville ay mas mura sa pangkalahatan
kaysa sa pamumuhay sa isang kapital na lunsod. Ang talaan sa ibaba
ay nagbibigay ng gabay sa tinatantiyang gagastusin sa pamumuhay.

Batas ng mga Serbisyong Edukasyon para sa mga Dayuhang Estudyante
o Education Service for Overseas Students Act
Bilang tagabigay ng mga serbisyong edukasyon sa mga dayuhang estudyante sa Australia,
ang JCU ay kinakailangang sumunod sa Batas sa mga Serbisyong Edukasyon para sa mga
Dayuhang Estudyante o Education Service for Overseas Students Act (ESOS Act) at sa
Pambansang Batas sa Gawain para sa mga Awtoridad ng Rehistrasyon at mga Tagabigay
ng Edukasyon at Pagsasanay sa mga Dayuhang Estudyante o National Code of Practice
for Registration Authorities and Providers of Education and Training to Overseas Students
(The National Code). Ang batas na ESOS at ang Pambansang Batas ay tumutukoy sa
mga minimum na pamantayan para sa pagbibigay ng mga kurso sa mga estudyante
sa Australia na nag-aaral gamit ang bisa ng estudyante, at nagsasabi kung anong mga
impormasyon ang kailangang ibigay sa mga dayuhang estudyante sa kasalukuyan
at sa hinaharap, kung anong mga suporta ang dapat na ibigay sa mga kasalukuyang
estudyante, kung anong mga talaan ang itinatago, at kung anong impormasyon ang
dapat ibigay sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa mga dayuhang estudyante.
internationaleducation.gov.au/regulatory-information

Karaniwang lingguhang
gastos (A$)

Gastusin
Tirahan sa kampus^
Kumpletong pagkain
Sariling pagkain
Labas ng kampus
Renta (may kahati)*
Elektrisidad at gaas*
Internet**, celfon, telepono
Pamasahe, pambiyahe
Paninirahan sa isang tahanan
(kabilang ang buong kwarto
at pagkain)

$296–$435
$218–$238
$120–$150
$10–$30
$20–$55
$10–$50
$180–$230

Ang lahat ng halaga ay mga tantiya at maaaring magbago. *Base sa isang pribadong bahay na
hati-hati sa upa. **Mangyaring tandaan na ang JCU ay may libreng wireless Internet para sa
mga estudyante sa kampus. Pinakamabuting bumili ng isang SIM card o numero ng celfon na
Australian kapag dumating sa Australia, dahil ang paggamit ng iyong numero ng telepono sa
tahanan ay masyadong magastos.
^mga bayarin sa 2017. Upang malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga
tirahang mahahanap sa loob ng kampus sa Townsville, bumisita sa:jcu.edu.au/jcu-halls. Upang
magkaroon ng ideya tungkol sa mga presyo ng renta ng bahay, bumisita sa: realestate.com.au,
o domain.com.au.

Tindahan ng grocery
Gatas sa malaking lalagyan $2

Mga Pagkain

Loaf ng tinapay

Sa fast food

$1-$5

$10–$15

Mantikilya 250g

$3

Tubig sa bote

$2

Pagkain sa
restawran

Tinadtad na karne
malaking lalagyan

$5

Serbesa sa inuman
o alak sa bar

Mga itlog (hindi
kinulong) dosena
Tokwa
Pang-almusal na
Cereal 375g

$6-$8
$3
$3-$5

$15–$30+
$5–$8

Mga presyo ng pagkain
sa kampus
Sushi roll
Kape

Malaking pizza na frozen

$5

Burger

Delatang tuna 500g

$4

$3.70
$3.50–$5.00
$7–$14

Wrap

$8.50

Katas ng naranha o
$4-$6
Orange juice malaking lalagyan

Sorbetes

$2–$4

Bar ng Tsokolate

$2

Mga longganisa

$6

600ml soft drink

$3.50

Kesong cheddar

$4

Kanin 1kg

$2

CODE NG TAGABIGAY SA CRICOS 00117J

Pakitandaan: Ang mga presyo ay kinuha mula sa Woolworths Discovery Rise online, Pebrero 2017.
Ang mga presyo ay nasa dolyar ng Australia at dapat gamitin bilang gabay lamang - maaaring magbago
ang mga presyo.

jcu.edu.au/studyenglish

Polisiya ng JCU sa matrikula
Isinasaad ng polisiya ang mga obligasyon at karapatan ng mga estudyante kaugnay
sa mga matrikula para sa mga dayuhang estudyante. Isinasaad din ng polisiya ang mga
pagkakataon kung kailan ang isang estudyante ay maaaring tumanggap ng pagbabalikbayad na iniaatas sa ilalim ng ESOS na Batas.
jcu.edu.au/policy/student-services/tuition-fee-policy-for-international-students
Serbisyo para sa Proteksyon ng Matrikula
Ang Serbisyo para sa Proteksyon ng Matrikula o Tuition Protection Service (TPS) ay
isang serbisyong placement at pagbabalik-bayad para sa mga dayuhang estudyante na
nag-aaral gamit ang bisa ng estudyante, na pinamamahalaan din sa ilalim ng Batas na
ESOS. Pinapalitan ng TPS ang Tuition Assurance Scheme at ang ESOS Assurance Fund.
Sa bihirang pagkakataon kung kailan hindi maibigay ng isang provider ang kurso na
binayaran na ng isang dayuhang estudyante - at hindi nakakatugon sa kanilang legal
na obligasyon na gumawa ng alternatibong kurso bilang pamalit o magbalik ng bayad ang TPS ay tutulong sa mga estudyante na makahanap ng alternatibong lugar o, kung
hindi ito posible, ibalik ang bayad ng anumang hindi pa nagagamit na matrikula.
tps.gov.au
Pagpapaliban, pansamantalang pagsususpinde o pagkansela ng paglista
Naglalaman ang Pambansang Batas na ESOS at ang mga kondisyon ng bisa ng estudyante
ng mga limitasyon kung kailan ang mga estudyante, o ang JCU, ay maaaring ipagpaliban,
suspindihin o kanselahin ang paglista. Maaari lang ipagpaliban ng mga estudyante ang
pagsisimula ng pag-aaral o magpaalam na hindi pumasok kapag may mga kauna-unawa
o makatwirang dahilan upang gawin ito. Ang isang kauna-unawa o makatwirang dahilan
ay isang bagay na hindi mapipigilan ng sinuman at ito ay mayroon, o magkakaroon, ng
matinding epekto sa pag-unlad ng kanilang pag-aaral o kapakanan. Maaaring isuspinde
ng Unibersidad ang isang estudyante nang pansamantala, para ipatupad ang pagtigil
mula sa pag-aaral, sa ilang mga pagkakataon.
jcu.edu.au/international/policies
Nagtatrabaho bilang estudyante
Sa ilalim ng mga regulasyon ng imigrasyon ng Australia, ang mga estudyanteng
gumagamit ng bisa ng estudyante ay maaaring magtrabaho nang hanggang 40 oras
bawat dalawang linggo sa loob ng mga panahon ng pagtuturo sa unibersidad at walang
limitasyon kapag bakasyon sa unibersidad. Awtomatikong kabilang ang permisong
magtrabaho sa Australia kapag ibibigay sa iyo ang iyong bisa ng estudyante. Para
sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bisa ng estudyante makipag-ugnayan
sa Department of Immigration and Border Protection (DIBP): border.gov.au.
Maaaring magbigay ng impormasyon ang Serbisyo ng JCU para sa Karera at Trabaho
tungkol sa mga part-time at kaswal na trabaho at pamahalaan ang isang online na
listahan ng mga bakanteng trabaho para sa mga estudyante.
jcu.edu.au/careers
Lahat ay ginawa upang masiguro na ang impormasyon ay tama sa panahon ng pagiimprenta. Kung nais mong mag-apply sa Unibersidad, makipag-ugnayan sa alinman
sa mga opisina nito upang kumpirmahin ang mga kasalukuyang kinakailangan para
sa pagpasok. Nasa Unibersidad ang karapatan na baguhin ang anumang kinakailangan
para sa pagpasok na kasama sa publikasyong ito nang walang paunang pasabi.

