Thông tin cho các học viên nhập cư
Chương trình Học Tiếng Anh Đã Đóng Tiền Trước (PELT) cho phép các người nhập cư hội
đủ điều kiện tham dự các khóa học tiếng Anh giúp họ hòa nhập vào các cộng đồng và nơi
làm việc.
Hội Đủ Điều kiện
Để hội đủ điều kiện ghi danh vào các khóa học Tiếng Anh Đã Đóng Tiền Trước (PELT) bạn phải là một người nhập
cư đã trả tiền cho việc học tiếng Anh cho Sở Nhập Cư New Zealand trước khi bạn tới New Zealand.

Kết toán số tiền bạn được quyền xử dụng
Số tiền mà bạn được quyền nhận được để trả tiền học được nói tới như là ‘kết toán số tiền bạn được quyền xử
dụng’.
Kết toán số tiền bạn được quyền xử dụng của bạn tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn lúc làm đơn xin visa
và số tiền bạn đã trả cho Sở Nhập Cư New Zealand. Số tiền này sẽ là từ NZ $1.531,82 đến NZ $6.131,82.
Nếu bạn được thường trú dưới Diện Cha Mẹ, kết toán số tiền bạn được quyền xử dụng sẽ là NZ$1.531,82.
Bạn, hay người đại diện cho bạn, có thể nhận được sự xác nhận kết toán số tiền bạn được quyền xử dụng bằng
cách liên hệ Ban Giúp Đỡ của chúng tôi bằng email cho sectorhelpdesk@tec.govt.nz, hay điện thoại số 0800
601301. Bạn phải cho biết tên, ngày sinh và số hộ chiếu.

Ghi danh lớp Học Tiếng Anh Đã Đóng Tiền Trước
Các tổ chức giáo dục sau trung học PELT (TEOs) có mở các khóa học tiếng Anh thích hợp cho các nhu cầu
học khác nhau. Bạn không cần phải tiêu toàn bộ tiền bạn có quyền sử dụng vào một khóa, hay để đậu
một cuộc thi trắc nghiệm cuối khóa.
Nếu một khóa học tốn nhiều hơn kết toán mà bạn có quyền xử dụng bạn, sẽ phải trả số tiền chênh lệch
giữa kết toán mà bạn có quyền xử dụng và tiền học cho khóa đó.
Bạn hãy theo ba bước dễ dàng này để ghi danh vào một khóa PELT.
1. Liên hệ Ban Giúp Đỡ bằng email cho sectorhelpdesk@tec.govt.nz, hay điện thoại cho số 0800 601 301, để biết
kết toán số tiền bạn được quyền xử dụng.
2. Dùng Danh Bạ Các Khóa Học PELT Được Chấp Thuận trong Khu Vực dưới đây để tìm một Tổ Chức Giáo Dục Sau
Trung Học (TEO) và khóa học mà bạn muốn ghi danh học.
3. Liên hệ TEO mà bạn đã lựa chọn để ghi danh. Khi liên hệ, vui lòng sắp sẵn hộ chiếu và visa.
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Danh Bạ Các Khóa Học PELT Được Chấp Thuận trong Khu Vực:
Pre-purchased English Language Tuition (PELT) 2018 Auckland Directory of Providers (PDF, 1.6 Mb)
Pre-purchased English Language Tuition (PELT) 2018 Christchurch Directory of Providers (PDF, 836 Kb)
Pre-purchased English Language Tuition (PELT) 2018 Wellington Directory of Providers (PDF, 763 Kb)
Pre-purchased English Language Tuition (PELT) 2018 Other regions Directory of Providers (PDF, 1.3 Mb)

Thông tin bổ sung
Những cuôc thi trăc nghiệm là những công cụ đo lường khả năng tiếng Anh. Lưu ý rằng các đường dẫn (links) đưa
bạn tới các trang web không phải của chính phủ New Zealand. Cho các đường dẫn này vào trang web của chúng
tôi không phải là chúng tôi tán đồng, bảo đảm hay giới thiệu những bài thi này, các tổ chức đề nghị các bài đó,
hay trang web của họ.
International English Language Testing System (IELTS)
IELTS website
Test of English as a Foreign Language Internet Based Test (TOEFL iBT)
TOEFL iBT website
Occupational English Test (OET)
OET website
Cambridge English: First (FCE) and FCE for Schools
Cambridge English: First (FCE) website
Cambridge English: First (FCE) for Schools website
Pearson Test of English: Academic (PTE: Academic)
PTE Academic website
Vui lòng liên hệ Ban Giúp Đỡ bằng cách email cho sectorhelpdesk@tec.govt.nz hay điện thoại số
0800 601 301 nếu bạn có câu hỏi.
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