
 

 

 

CÁCH TRẢ TIỀN HÓA ĐƠN  

Ngân Hàng phụ trách giao dịch cho Chính Phủ Bang Nam Úc là Commonwealth Bank of 

Australia có nhiều chọn lựa thuận tiện để bạn trả tiền trong hóa đơn. Mọi số tiền phải được trả 

bằng Australian Dollars (AUD--đô Úc) trước ngày đáo hạn nếu không có thể bị phạt 100 AUD 

tiền trễ hạn.  

 

Xin lưu ý rằng không được bỏ tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản trong các chi nhánh 

ngân hàng của Úc hoặc văn phòng chúng tôi. 

Xin xem các phương thức trả tiền khác nhau dưới đây: 

 

BPAY  

Trả qua internet hoặc phone banking [giao dịch qua điện thoại] từ các tài khoản của ngân 

hàng ở Úc. Các mã số trả tiền như Biller Code và Reference Number có ghi trên hóa đơn của 

bạn. Xin lưu ý rằng bạn sẽ nhận được biên nhận BPAY từ internet hoặc phone banking ngay 

sau khi trả tiền. Xin nhớ in ra vì đây là biên nhận duy nhất được phát hành. Để biết thêm tin 

tức, xin vào trang nhà www.bpay.com.au. 

 

BPOINT  

Dùng khi trả tiền bằng thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard. Các mã số trả tiền như Biller Code 

và Reference Number có ghi trên hóa đơn của bạn. Xin lưu ý rằng bạn sẽ nhận được biên 

nhận BPOINT ngay sau khi trả tiền. Xin nhớ in ra vì đây là biên nhận duy nhất được phát 

hành. Xin vào trang nhà www.bpoint.com.au/bpoint hoặc điện thoại đến 1300 467 267 khi trả 

tiền hóa đơn bằng BPOINT. 

 

Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế (Từ Tài Khoản Ngân Hàng ở Nước Ngoài)  

Tên Ngân Hàng: Commonwealth Bank of Australia  

Chủ Tài Khoản: Department for Education [Bộ Giáo Dục]  

Địa Chỉ Ngân Hàng: 96 King William St, Adelaide, South Australia, 5000 SWIFT Code: CTBA 

AU2S 

Số BSB: 065-790 (mã vùng quốc tế ngân hàng 57)  

Số Tài Khoản: Xin xem hóa đơn* (mã vùng quốc tế ngân hàng 59)  

*Số tài khoản của chúng tôi có thể tìm thấy trong hóa đơn. Xin lưu ý số tài khoản của chúng 

tôi khác nhau trong mỗi hóa đơn tùy theo sự sắp đặt tài khoản của chúng tôi. 

Xin gởi biên nhận trả tiền của bạn qua email đến Education.IESFinance@sa.gov.au 

 

Giao Dịch Qua Internet (Từ Tài Khoản Ngân Hàng ở Úc)  

Tên Ngân Hàng: Commonwealth Bank of Australia  

Chủ Tài Khoản: Department for Education [Bộ Giáo Dục]  

Số BSB: 065-790 Số Tài Khoản: Xin xem hóa đơn* 

*Số tài khoản của chúng tôi có thể tìm thấy trong hóa đơn. Xin lưu ý số tài khoản của chúng 

tôi khác nhau trong mỗi hóa đơn tùy theo sự sắp đặt tài khoản của chúng tôi. 

Xin gởi biên nhận trả tiền của bạn qua email đến Education.IESFinance@sa.gov.au 

 

Xin lưu ý rằng không được bỏ tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản trong các chi nhánh 

ngân hàng của Úc hoặc văn phòng chúng tôi. 
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CHI PHIẾU [CHEQUE]  

Ghi trả cho: Department for Education [Bộ Giáo Dục] Xin ghi số hóa đơn và chi tiết để liên lạc 

ở mặt sau của tờ cheque.  

Gởi tới: Shared Services SA, GPO Box 11028, Adelaide SA AUSTRALIA 5001 HOẶC  

Mang đến trong ngày làm việc từ 9:00 sáng đến 4.30 chiều ở:  

International Education Services, Ground Floor West, 31 Flinders St, Adelaide SA 5000 

 

Thẻ Tín Dụng [Credit Card] 

Trả qua BPOINT (xin xem ở trên) HOẶC  

Đi đến trả trong ngày làm việc từ 9:00 sáng đến 4.30 chiều ở:  

International Education Services, Ground Floor West, 31 Flinders St, Adelaide SA 5000  

Xin đảm bảo rằng mức hạn chế giao dịch trong ngày đủ để trả hết số tiền trong hóa đơn 

 

Cần giúp đỡ thêm xin email đến Education.IESFinance@sa.gov.au hoặc điện thoại +61 8 8226 

3402  

XIN CÁM ƠN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approved on: 10.06.2022 Authorised by: Director, IE 
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