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7,515,000 

Tiểu học

học sinh

Lệ phí thi học bổng TESLA. lần 2,000,000 

04 - 06 km

08 - 12 km

14,760,000  02 - 04 km

24,480,000 

28,440,000 

Phí cấp lại thẻ học sinh, chìa khóa tủ cá nhân …

TRỌN NĂM HỌC
Đóng 4 lần/năm

BẬC HỌC

Mầm non

06 - 08 km

Đóng 4 lần/năm (Đóng trước 31/05/2021)
(tiết kiệm 10%

KHOẢNG CÁCH

7,900,000 

HỌC PHẦN TRỌN NĂM HỌC HỌC PHẦN

4,500,000 

PHÍ BỮA ĂN NGUYÊN NGÀYPHÍ BỮA ĂN KHÔNG BAO GỒM BỮA SÁNG

23,328,000 

Phí bữa ăn bao gồm tiền ăn và phí phục vụ bữa ăn, được cung cấp theo đơn vị học phần hoặc trọn năm học.
Học sinh không ăn bữa sáng hoặc không ăn cả 3 bữa tại trường, Phụ huynh phải điền và gửi mẫu "Đăng ký không ăn tại
trường" đến Văn phòng Nhà trường trước khi bắt đầu học phần ít nhất 10 ngày làm việc. Đăng ký này phải được áp dụng
cho trọn học phần. (Lựa chọn này chỉ áp dụng cho Bậc học Tiểu học và Trung học)

16,200,000 

4,800,000 

MỨC PHÍĐƠN VỊLOẠI PHÍ

20,000,000 

mỗi 01 giờ 100,000 

01 cái/lần 100,000 

Phí giữ học sinh sau giờ học.

34,560,000 

11,160,000 

Đóng 4 lần/năm
HỌC PHẦN

Không áp dụng

5,220,000 

6,030,000 

Không áp dụng

18,792,000 6,480,000 

Đóng 4 lần/năm (Đóng trước 31/05/2021)
(tiết kiệm 10%

HỌC PHẦN

4,400,000 

5,900,000 

5,500,000 

(Đóng trước 31/05/2021)
(tiết kiệm 10%

9,600,000 

15,840,000 

21,240,000 

6,800,000 

Lệ phí thi. (thu hộ các đơn vị tổ chức kỳ thi)

TRỌN NĂM HỌC

Phí giữ chỗ. (sẽ được cấn trừ vào lần thanh toán học phí của năm học)

6,700,000 

17,280,000 

19,800,000 

24,120,000 

 Dưới 2 km

(Đóng trước 31/05/2021)
(tiết kiệm 10%

TRỌN NĂM HỌC

kỳ thi Tùy từng kỳ thi

Ngoại khóa ngoài giờ học hoặc cuối tuần. lớp Tùy từng lớp

Xe đưa đón hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, được cung cấp theo đơn vị học phần hoặc trọn năm học.
Học sinh có từ hai anh chị em ruột/họ trở lên sử dụng xe đưa đón cùng một địa điểm, mỗi học sinh được giảm 20%.
Học sinh đi và về ở 2 địa điểm khác nhau sẽ phụ thu 30% mức phí.
Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/thay đổi hình thức/thay đổi địa điểm đón trả, cần phải điền và gửi "Đơn đăng ký dịch vụ
xe Bus" đến Văn phòng Nhà trường và hoàn thành các khoản phí phát sinh trước khi bắt đầu học phần ít nhất 10 ngày làm
việc. Nhà Trường có quyền từ chối cung cấp dịch nếu học sinh và gia đình không thực hiện đúng qui định đưa đón bằng dịch
vụ này, hoặc Nhà trường không có tuyến xe phù hợp nhu cầu của học sinh.
Nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh khi có sự thay đổi về kế hoạch sắp xếp xe đưa đón.

27,054,000 Trung học 21,708,000 

3,100,000 

4,100,000 

ĐƯA ĐÓN 2 CHIỀUĐƯA ĐÓN 1 CHIỀU

PHÍ DỊCH VỤ (VND)

PHÍ BỮA ĂN 

PHÍ BỮA ĂN PHÍ XE ĐƯA ĐÓN

CÁC PHÍ DỊCH VỤ KHÁC 

BIỂU PHÍ CHÍNH KHÓA
Năm học 2021–2022

Chương trình IB


