THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Năm học 2015-2016

Học phí: Bao gồm tiền học, tiền ăn, phục vụ phí từ Thứ hai đến Thứ sáu, từ 7h00 đến 17h00, học Anh
văn (dành cho trẻ trên 3 tuổi), học các môn năng khiếu, tham quan dã ngoại (dành cho trẻ trên 2 tuổi),
quà tặng trong các lễ hội của trường và khám, chăm sóc sức khoẻ tổng quát 2 lần/năm.

Nhóm lớp

Cơ sở vật chất

Học phí

Tiền ăn & Phục vụ phí

(đóng hàng năm)

(đóng hàng tháng)

(đóng hàng tháng)

12 - 24 tháng

4,600,000VND
1,500,000VND

25 - 72 tháng

1,200,000VND
4,000,000VND

Học phí đã đóng không được hoàn trả lại, ngoại trừ các trường hợp được xem xét theo điều khoản bảo
lưu và hoàn trả. Học phí đóng từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
Hằng năm, nhà trường sẽ tăng/giảm học phí, nhưng không quá 10%.

Chính sách ưu đãi:
•

Giảm 3% học phí đối với những trường hợp đóng học phí theo quý.

•

Giảm 5% học phí đối với những trường hợp đóng học phí theo năm.

•

Giảm 5% học phí hàng tháng cho một bé khi có anh/chị em ruột học cùng trường tại thời điểm
đóng học phí.

Phí cơ sở vật chất:
Phí này chỉ dùng để trang bị dụng cụ cá nhân cho bé như dép đi trong nhà, khăn mặt, bàn chải, gối, mền,
đệm, dụng cụ học tập, học phẩm, … trong suốt một năm học của bé tại trường.

Phí này được thu hàng năm và không hoàn trả lại trong bất kỳ trường hợp nào khi học sinh không theo
học tại trường.

Phí ngoài giờ (đóng hàng tháng): 800.000VND
Phí này chỉ dùng cho bé tham gia lớp học ngoài giờ (từ 17h00 – 18h00). Phí này bao gồm tiền ăn và
phục vụ phí ngoài giờ.

Phí phụ thu hè (đóng hàng tháng): 800.000VND
Phí này được áp dụng cho bé là học sinh của trường và theo học trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 hằng
năm.
Các chi phí khác:
•

Đồng phục: 200.000 VND/bộ

•

Ba lô: 140.000 VND/cái

