Chính sách học phí năm học 2022-2023 (Hệ song ngữ)
1

Phi đăng ký nhập học

5,000,000VND (một lần)

2

Phí CSVC

9,000,000VND (thường niên)

Chương trình

Độ tuổi
tuyển sinh

Cả ngày

1-5 tuổi

3

T2 (Jan - April)

T3 (May - Aug)

Học phí

38,720,000

38,720,000

38,720,000

Tiền ăn

9,160,000

9,160,000

9,120,000

Tổng

47,880,000

47,880,000

47,840,000

Phí tài liệu (4-6 tuổi)

2,000,000VND/năm (thường niên)

5

Phí vận tải xe bus

Liên hệ phòng tuyển sinh để được hỗ trợ.

HỌC PHÍ

Học phí là chi phí bao gồm: phí học tập, phí dã ngoại và phí lễ hội.
B.



T1 (Sep - Dec)

4

A.


Học kỳ

QUY ĐỊNH

Phụ huynh có thể đóng học phí theo quý 4 tháng, 8 tháng hoặc 12 tháng. Mức phí tối thiểu được thu theo quý 4 tháng, các mức thu dưới 4
tháng sẽ bị từ chối.



Ưu đãi đặc biệt: giảm 3% học phí dành cho mức đóng 8 tháng/ lần (chỉ áp dụng đối với chương trình toàn thời gian), giảm 10% học phí
dành cho mức đóng 12 tháng (chỉ áp dụng đối với chương trình toàn thời gian).



Ưu đãi gia đình, thành viên trong gia đình là anh chị em ruột đồng thờ theo học tại trường , sẽ được áp dụng giảm học phí 3% cho bé thứ 2
và 6% cho bé thứ 3. Ưu đãi này sẽ không được cộng gộp với ưu đãi đặc biệt (giảm trừ kỳ đóng 8 tháng/12 tháng)



Nếu bé xin nghỉ tại trường, phụ huynh có thể báo trước 3 giờ chiều ngày hôm trước để được giảm trừ phí tiền ăn ngày nghỉ. Phí giảm trừ sẽ
được trừ trong tiền ăn của quý tiếp theo.



Phí nhập học, phí cơ sở vật chất và phí học liệu không được hoàn lại và không được chuyển nhượng trong mọi trưởng hợp.



Lịch hoạt động của trường từ thứ 2 đến thứ 6, 7.30 sáng đến 4.30 chiều.








C. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ & TIỀN ĂN
Tiền ăn được tính theo số ngày học thực tế của bé tại trường, các giảm trừ sẽ được cộng vào kỳ thu phí tiếp theo (thông báo nghỉ học phải
tuân theo đúng quy định của nhà trường)
Học phí theo quy định sẽ đóng theo kỳ 4 tháng/ 8 tháng/ 12 tháng. Học phí sẽ không được hoàn trả nếu học sinh nghỉ học.
Trong các trường hợp bất khả kháng do chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. Học phí sẽ được thu dựa trên thỏa thuận được thống nhất giữa
phụ huynh và nhà trường tại thời điểm đó.
Khi học sinh ngừng theo học tại trường, các quy định và thủ tục hoàn học phí như sau:
-

Học phí sẽ được hoàn trả 50% học phí đã đóng cho những ngày học sinh chưa tham gia học.

-

Tiền ăn sẽ được hoàn trả 100% phí tiền ăn đã đóng cho những ngày học sinh chưa tham gia học.

-

Phí xe bus sẽ được hoàn trả 100% phí xe bus ăn đã đóng cho những ngày học sinh chưa tham gia học.

-

Thủ tục hoàn phí sẽ được đăng ký và hoàn trả trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày làm thủ tục thôi học.

Trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, và chiến tranh; học phí sẽ không được hoàn lại bằng tiền mặt mà khấu trừ
trong kỳ học tiếp theo. Các trường hợp được hoàn phí bằng tiền mặt/ chuyển khoản chỉ khi gia đình rời khỏi Việt Nam do vấn đề di dân, trở
về nước sở tại sinh sống, học tập và được tuân theo các quy đinh rút học phí của trường.
D.

QUY ĐỊNH ĐÓNG MUỘN



Phụ huynh đóng phí theo thông báo được gửi từ ngày 15 đến 30 của tháng cuối kỳ, trước khi kỳ học tiếp theo bắt đầu.



Trong trường hợp phụ huynh có kế hoạch đóng muộn, xin vui lòng báo với văn phòng nhà trường để không bị tính phí đóng muộn.



Khi phụ huynh không thông báo trước kế hoạch đóng muộn, nhà trường sẽ thu phí đóng muộn là 200,000 VND/ ngày học.
E.

PHƯƠNG THỨC TRẢ HỌC PHÍ



Đóng tiền mặt tại văn phòng nhà trường



Chuyển khoản :
Người nhận : Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Kinder Academy
Account number: 060125590902
Branch: Ngân hàng Sacombank – PGD Thảo Điền

