
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMASI UNTUK KELUARGA 
Uang Sekolah untuk visa for Temporary Skill Shortage (TSS) visa (subclass 482) and the Temporary Work 
(Skilled) visa (subclass 457) whose children attend public schools in Western Australia. 

 
 
Sebagai pemegang Visa 457 atau 482, anak Anda memiliki 
akses yang sama atas pendidikan negeri sebagaimana 
penduduk setempat di Australia Barat dan mereka dapat 
didaftarkan di sekolah negeri setempat. Akan tetapi, Anda 
diharuskan membayar biaya sekolah keluarga. 
 

Biaya sekolah dan kontribusi sukarela 
sekolah, serta tagihan dan biaya lainnya 
Biaya sekolah adalah 4.000 dolar per keluarga per tahun, 
terlepas dari jumlah anak-anak (Pra-SD hingga Kelas 12) 
yang telah Anda daftarkan di sekolah negeri. Keluarga yang 
mana anak tertua mereka terdaftar di TK tidak diharuskan 
membayar biaya sekolah. Anda juga perlu membayar 
kontribusi sukarela sekolah ,serta tagihan dan biaya 
lainnya langsung ke sekolah anak Anda. Pembayaran ini 
dilakukan oleh semua keluarga yang anaknya bersekolah, 
dan perlu dibayar setiap tahun untuk setiap anak yang 
terdaftar. 

 
Membayar biaya sekolah 
Biaya sekolah dibayarkan ke TAFE International Western 

Australia. Di awal setiap tahun ajaranh (atau ketika 

mendaftarkan anak Anda di sekolah) Anda akan menerima 

tagihan biaya sebesar 4000 dolar (atau pro rata) baik 

melalui surat atau email. 

Anda dapat membayar biaya sekolah secara penuh 

sekali bayar; atau secara cicilan sepanjang tahun melalui 

debit langsung. Pembayaran biaya penuh harus diterima 

sebelum akhir tahun penerbitan kwitansi tersebut.  

Semua tagihan biaya sekolah serta yang belum dibayar 

dari tahun-tahun sebelumnya harus dibayarkan 

bersamaan dengan biaya tahun 2020. 

Tidak lagi membayar biaya sekolah 
Anda tidak perlu membayar biaya sekolah lagi jika: 

> Anda mendapat status permanen residen; 

> anak-anak Anda lulus dari sistem pendidikan umum; atau 

>status visa Anda berubah dari 457 atau 482. 

Anda harus memberi tahu setiap sekolah anak-anak Anda jika 

ada dari hal tersebut yang terjadi. Ini untuk memastikan 

supaya sekolah mengeluarkan Tagihan Biaya yang benar dan 

Anda menerima pengembalian uang yang mungkin dapat 

Anda terima. 

Jika Anda memiliki Visa 457 atau 482 tetapi sekarang 

memiliki Visa Bridging, Anda harus terus membayar biaya 

sekolah. Visa Bridging dak mengubah kondisi dan hak 

dalam Visa substantif 457 atau 482. 

 



Kesulitan keuangan 

Jika Anda memegang visa 457 atau 482, Anda dapat 

mengajukan permohonan kesulitan keuangan agar biaya 

sekolah Anda dikurangi atau dihapuskan.  Aplikasi untuk 

kesulitan keuangan harus dibuat dalam tahun ajaran 

ketika biaya tersebut dikeluarkan. Permohonan kesulitan 

keuangan untuk biaya sekolah tahun ajaran sebelum 2019 

tidak dapat lagi diajukan.  

Ada dua jenis aplikasi kesulitan keuangan: 

Penghasilan kotor keluarga secara gabungan 

Penghasilan kotor keluarga secara gabungan adalah total 

penghasilan kena pajak yang diterima oleh kedua orang 

tua sebelum pajak dan potongan lainnya. Penghasilan dari 

pembayaran lembur atau bonus 

juga disertakan. 

Jika penghasilan kotor keluarga secara gabungan sejumlah 

75.000 dolar atau kurang untuk tahun ini, maka Anda 

dapat diberikan pengabaian penuh biaya sekolah. 

Anda harus memberikan bukti untuk memungkinkan 

penghitungan penghasilan gabungan tersebut. Bukti untuk 

Anda dan pasangan Anda harus mencakup: 

> tiga slip gaji terbaru; 

> bukti pendapatan tahunan sampai saat ini; 

> penghasilan yang dilaporkan dalam PAYG atau sertifikat 
grup; dan 

> pemberitahuan pemberian Visa 457 atau 482 atau 

kontrak kerja Anda dengan penghasilan terjamin. 

Perubahan keadaan keuangan yang tidak terduga 

Pengabaian biaya sekolah penuh atau sebagian dapat 

diberikan ketika perubahan keadaan keuangan Anda yang 

tidak terduga mengurangi kapasitas Anda untuk 

membayar uang 

sekolah. Anda harus memberikan bukti tentang keadaan 

yang tidak terduga dan bagaimana ini telah mengurangi 

kapasitas Anda untuk membayar biaya sekolah dalam 

waktu enam bulan setelah acara. 

Keadaan yang tidak terduga mungkin termasuk penyakit, 

pengangguran, perubahan kondisi pekerjaan, kehancuran 

keluarga atau kematian. 

Berikut adalah keadaan yang dianggap tidak terduga: 

>kewajiban membayar biaya sekolah ini atau biaya 

sekolah lainnya; 

> mengajukan permohonan permanen residen; 

> biaya hidup keluarga, seperti sewa rumah, asuransi 

kesehatan atau pembayaran pinjaman; atau 

> membiayai pendidikan anak-anak lain atau pelajar 

dewasa. 

Setiap perubahan pada pekerjaan dapat mempengaruhi 

aplikasi Anda untuk kesulitan keuangan.  Anda harus 

melampirkan penghasilan kotor Anda dan pasangan Anda 

terkait dari semua pekerjaan dimana Anda dibayar.  Anda 

harus melampirkan surat pemutusan hubungan kerja atau 

redundansi, slip gaji terakhir dari suatu pekerjaan atau 

informasi tentang berapa lama Anda atau pasangan Anda 

telah menganggur. 

Semua aplikasi kesulitan keuangan dipertimbangkan 

berdasarkan kasus per kasus. Anda akan diberitahu tentang 

hasil aplikasi kesulitan keuangan Anda antara 4-6 minggu 

setelah semua dokumentasi yang diperlukan telah diberikan 

kepada TAFE International Western Australia. 

Aplikasi baru untuk kesulitan keuangan harus dibuat setiap 

tahun. Ketika pengabaian biaya sekolah diberikan, itu akan 

berlaku hanya untuk periode ketika Anda tidak memiliki 

kapasitas untuk membayar biaya sekolah. Pengabaian 

biaya tidak dilanjutkan ke tahun ajaran berikutnya. 


