
BẢNG PHÍ
Năm học 2016 - 2017

PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

THANH TOÁN HỌC PHÍ

TIỀN ĐẶT CỌC

PHÍ TUYỂN SINH

Nhà trường có quyền điều chỉnh Bảng phí theo từng thời điểm

01/01/14 - 31/12/14

01/01/13 - 31/12/13

01/01/12 - 31/12/12

MẦM NON 2

MẦM NON 3

MẦM NON 4

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

LỚP 6

LỚP 7

LỚP 8

LỚP 9

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

LỚP 13
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NĂM SINH CẤP LỚP
HỌC PHÍ THEO KỲ (VNĐ)

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 HỌC KỲ 3
 83.680.000 

 83.680.000 

 113.360.000 

 152.420.000 

 153.180.000 

 153.180.000 

 153.180.000 

 153.180.000 

 153.180.000 

 176.600.000 

 176.600.000 

 176.600.000 

 180.540.000 

 180.540.000 

 196.800.000 

 196.800.000 

 57.810.000 

 57.810.000 

 78.270.000 

 105.240.000 

 105.810.000 

 105.810.000 

 105.810.000 

 105.810.000 

 105.810.000 

 121.950.000 

 121.950.000 

 121.950.000 

 124.680.000 

 124.680.000 

 135.900.000 

 135.900.000 

 57.810.000 

 57.810.000 

 78.270.000 

 105.240.000 

 105.810.000 

 105.810.000 

 105.810.000 

 105.810.000 

 105.810.000 

 121.950.000 

 121.950.000 

 121.950.000 

 124.680.000 

 124.680.000 

 135.900.000 

 135.900.000 

HỌC PHÍ ĐÃ GIẢM TRỪ
NGUYÊN NĂM (VNĐ)

 169.400.000 

 169.400.000 

 229.400.000 

 308.500.000 

 310.100.000 

 310.100.000 

 310.100.000 

 310.100.000 

 310.100.000 

 357.400.000 

 357.400.000 

 357.400.000 

 365.400.000 

 365.400.000 

 398.300.000 

 398.300.000 

01/01/11 - 31/12/11

01/01/10 - 31/12/10

01/01/09 - 31/12/09

01/01/08 - 31/12/08

01/01/07 - 31/12/07

01/01/06 - 31/12/06

01/01/05 - 31/12/05

01/01/04 - 31/12/04

01/01/03 - 31/12/03

01/01/02 - 31/12/02

01/01/01 - 31/12/01

01/01/00 - 31/12/00

01/01/99 - 31/12/99

Khi nộp đơn đăng ký Phụ huynh đóng Phí đăng ký tuyển sinh không hoàn lại 3.375.000 VNĐ. Phí đăng ký tuyển sinh là chi 
phí hành chính đối với mỗi hồ sơ nhập học

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán các khoản phí được quy định cho trường trước khi học sinh có thể nhập học. Trách 
nhiệm này thuộc về Phụ huynh và không thể uỷ quyền cho bất kỳ công ty nào. Tất cả Học phí sẽ được thanh toán và xuất 
hoá đơn bằng VND trừ khi Học phí được thanh toán từ nước ngoài. Khi đó, thanh toán qua chuyển khoản bằng USD theo tỷ 
giá niêm yết của ngân hàng tại thời điểm thanh toán sẽ được chấp nhận.

Phụ huynh được yêu cầu đóng khoản tiền đặt cọc 33.750.000 VNĐ trước khi Học sinh nhập học. Tiền đặt cọc chỉ được hoàn 
lại với điều kiện khi Phụ huynh gửi thông báo bằng văn bản tới Trường 90 ngày trước khi Học sinh xin ngừng học. Nếu Phụ 
huynh không nộp Phiếu Thông báo nghỉ học 90 ngày trước ngày học cuối cùng của Học sinh tại trường, Nhà trường không 
có nghĩa vụ trả lại Tiền đặt cọc.  

Sau khi học sinh nhận được thư mời nhập học, Phụ huynh đóng Phí tuyển sinh không hoàn lại 45.000.000 VNĐ. Phụ huynh 
chỉ đóng Phí tuyển sinh một lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh tại Trường. Chỉ khi Phụ huynh hoàn tất việc đóng Phí tuyển 
sinh, Học sinh mới chính thức được chấp nhận vào trường. Phí tuyển sinh cho Khối Mầm non là 22.500.000 VNĐ. Khi học sinh 
chuyển từ Khối Mầm non lên Khối Tiểu học, Phụ huynh sẽ đóng phần chênh lệch giữa Phí tuyển sinh áp dụng cho Khối Tiểu 
học tại thời điểm nhập học và phần phí đã đóng tại Khối Mầm non.



NHẬP HỌC MUỘN

Thời gian học sinh nhập học
Học phí nhập học muộn

Nửa đầu học kỳ 1 Nửa cuối học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3

Học phí nguyên năm 90% Học phí nguyên năm Học phí Học kỳ 2+Học kỳ 3 Học phí Học kỳ 3

Nếu học sinh xin ngừng học trong năm học, chính sách hoàn học phí sau sẽ được áp dụng:
▸

▸ 
▸ 

0%55% 30%

Ngày học cuối cùng tại Trường
Tỷ lệ hoàn Học phí nguyên năm (%)

XIN NGỪNG HỌC VÀ HOÀN HỌC PHÍ

HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN

Học phí phải được thanh toán trước. Trước khi Học kỳ 1 bắt đầu, Phụ huynh có thể chọn một trong hai hình thức thanh toán sau:

Học phí nguyên năm

Học phí theo kỳ

Thanh toán học phí muộn

Không thanh toán học phí

Học phí nguyên năm đã được giảm trừ khoảng 15% so với học phí đóng theo kỳ. Phụ huynh cần đóng Học phí nguyên năm 
trước ngày 20 tháng 8 năm 2016 để được hưởng mức giảm trừ này. 

Chính sách giảm trừ học phí sẽ không được áp dụng nếu Học phí nguyên năm được thanh toán sau ngày 20 tháng 8 năm 
2016. Đồng thời, nếu học phí được thanh toán sau ngày quy định đã được thông báo, Phụ huynh phải chịu phạt 1,5%/ tháng 
cho số tiền chưa thanh toán vào ngày 20 hàng tháng.

Trường hợp Phụ huynh không thanh toán học phí, Nhà trường có quyền từ chối học sinh học tại trường và giữ lại Tiền đặt 
cọc.

Nếu học sinh nhập học muộn sau khi Học kỳ 1 bắt đầu, Học phí cho thời gian học còn lại của năm phải được trả trước khi 
nhập học theo bảng dưới đây: 

Phụ huynh có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Thông báo nghỉ học của Trường và nộp cho Nhà Trường tối 
thiểu 90 ngày trước ngày học cuối cùng của Học sinh tại trường. Khi Học sinh nghỉ học vào cuối bất kỳ một học kỳ nào, 
thời hạn 90 ngày sẽ chỉ được tính tới thời điểm ngày học cuối cùng của học kỳ đó. Chỉ khi báo trước đủ 90 ngày như quy 
định, chính sách hoàn học phí mới được áp dụng và bảng điểm mới được cấp. 
Nhà Trường sẽ không hoàn trả phần học phí còn lại đối với những trường hợp đóng Học phí theo kỳ và Nhập học muộn 

Nhà Trường sẽ hoàn trả theo tỷ lệ phần trăm của Học phí nguyên năm căn cứ vào ngày học cuối cùng của Học sinh tại Trường

Học phí theo kỳ cần được trả trước kỳ học và không muộn hơn:
Học kỳ 1: 20 tháng 8 năm 2016       Học kỳ 2: 15 tháng 12 năm 2016       Học kỳ 3: 23 tháng 3 năm 2017

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3


