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Học phí và các khoản phí chưa sử dụng sẽ được ưu tiên bảo lưu và cấn trừ vào lần thanh toán tiếp theo. Nhà Trường chỉ
quyết toán và hoàn trả phần học phí và phí còn lại cho học sinh vào cuối bậc học (lớp Chồi, lớp 5, lớp 10, lớp 12).

Phụ Huynh phải hoàn tất các khoản nợ phí trước thời gian xét hoàn thành năm học và lên lớp của học sinh.

Nhà trường có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và giữ lại các hồ sơ liên quan của học sinh nếu Phụ huynh không tuân thủ các
Quy định học phí đã ký kết. Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và học phí đúng thời hạn theo "QUY ĐỊNH HỌC
PHÍ" được niêm yết ở website. Việc thông báo qua điện thoại hoặc email vì một lý do nào đó không đến với Phụ huynh,
không có ý nghĩa trì hoãn trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ về phí và học phí cho học sinh theo quy định.

Phí cấp lại thẻ học sinh, chìa khóa tủ cá nhân … được tính khi học sinh có yêu cầu cấp lại từ lần thứ 03 (ba) trở đi.

Học sinh được coi là hoàn tất thủ tục nhập học khi Phụ huynh nộp đầy đủ hồ sơ nhập học theo yêu cầu của Nhà trường, đồng
thời thanh toán học phí cùng các khoản phí khác đầy đủ theo qui định.

     Học phí, Hoạt động trải nghiệm IB, Phí đưa đón Tính trọn tuần Tính trọn tháng

     Phí bữa ăn Tính từ ngày thực tế nhập học Tính từ ngày thực tế nhập học

Đối với học sinh mới, nhập học sau khi năm học đã bắt đầu, các khoản phí sẽ được tính như sau:

LOẠI PHÍ MẦM NON TIỂU HỌC & TRUNG HỌC

     Phí mở hồ sơ, Phí nhập học, Gói đồng phục 100% 100%

Học phí, Hoạt động trải nghiệm IB, Phí mở hồ sơ, Phí nhập học, Gói đồng phục là những khoản thanh toán bắt buộc đối với
học sinh theo học tại TESLA. 

Hoạt động trải nghiệm của Trường ứng viên IB bao gồm phí tham gia các hoạt động trải nghiệm; học phẩm & dụng cụ mang
tính chất đặc thù của các môn học; phần mềm hỗ trợ học tập; in ấn tài liệu phục vụ cho dự án học tập của học sinh; phí bảo
hiểm và phí y tế. Đây là khoản phí không được hoàn lại.

Phí mở hồ sơ là phí không được hoàn lại, đóng một lần khi Học sinh mở hồ sơ và phỏng vấn đầu vào.

Phiên bản 10/08/2021

Phí nhập học là phí không được hoàn lại, đóng một lần cho mỗi bậc học và được miễn trong trường hợp học sinh tái ghi
danh trong vòng 01 năm kể từ ngày nghỉ học.

Phí giữ học sinh sau giờ học được tính theo đơn vị 01 (một) giờ, phải được đăng ký và thanh toán vào đầu tháng. Giữ sau giờ
học được qui định từ 17h00 đến 18h00, chậm nhất là đến 18h30. Sau 17h00, Nhà trường sẽ chuyển những học sinh chưa
được đón về vào lớp giữ sau giờ học, phí giữ học sinh sau giờ học trong trường hợp này sẽ được thông báo và thanh toán
vào đầu tháng sau.

Phí giữ chỗ được áp dụng cho cả học sinh mới và học sinh tái ghi danh nhằm đảm bảo cho việc học tập của Học sinh được
sắp xếp chu đáo về: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, các trang thiết bị, phương tiện dạy và học. Khoản phí này có hiệu lực
đến ngày 31/07/2021 và sẽ được cấn trừ vào lần thanh toán học phí của năm học. Sau ngày này, nếu Phụ huynh không hoàn
tất việc đóng học phí và các thủ tục nhập học cho năm học thì khoản phí này không còn hiệu lực và không được cấn trừ. Phí
giữ chỗ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

+ Đối với học sinh tái ghi danh : Phụ huynh cần gửi "Thư xác nhận tái ghi danh" cho Nhà trường trước ngày
15/03/2021. Phí giữ chỗ phải được đóng trước ngày 31/03/2021.

+ Đối với học sinh mới : Phí giữ chỗ phải được đóng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Phụ huynh nhận được thông
báo Học sinh đạt kết quả đầu vào tại Trường.

Nhà trường có quyền sửa đổi Quy định học phí cho phù hợp với từng thời điểm.

Mức tăng học phí và hoạt động trải nghiệm IB hàng năm tối thiểu 6% và không quá 10% trừ trường hợp biến động kinh tế
và mức lạm phát vượt quá 10% theo công bố của Chính phủ hoặc trừ khi có thỏa thuận khác giữa Phụ huynh và Nhà trường.
Học phí và Hoạt động trải nghiệm IB được giữ cố định trong năm học; các khoản phí dịch vụ có thể sẽ thay đổi theo thời giá
và được thông báo bằng văn bản đến quý phụ huynh trước 2 tuần trong trường hợp có điều chỉnh.
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