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BIỂU PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG VIỆT - MỸ NĂM HỌC 2023 – 2024

B. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Đóng theo năm Đóng theo kỳ
(10 tháng) (5 tháng)

Từ ngày 20/02/2023 - 15/04/2023 20% 15%

Từ ngày 16/04/2023 - 10/06/2023 15% 10%

Từ ngày 11/06/2023 - 31/07/2023 10% 5%

Dịch vụ đóng: Phí ăn, xe đưa đón, nội trú 5% 2%

Từ con thứ 2 trong gia đình

Phí bán trú

Phí sử dụng sổ liên lạc điện tử

Phí kiểm tra thể lực đầu năm

I. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐÓNG HỌC PHÍ THEO NĂM HỌC/ HỌC KỲ

Thời gian đóng học phí

Tặng 5% học phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

II. CHÍNH SÁCH ĐÓNG PHÍ DỊCH VỤ THEO NĂM HỌC/ HỌC KỲ

III. CÁC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHÁC 

A. CÁC KHOẢN CHI PHÍ PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT

I
1 Học phí 10,500,000 VNĐ/ Tháng

2 Phí ăn Tiểu học (Sáng + Trưa + Xế): 65.000/ ngày 1,300,000 VNĐ/ Tháng

II

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

VNĐ/ Lần

VNĐ/ Năm

VNĐ/ Năm

VNĐ/ Năm

VNĐ/ Năm

VNĐ/ Năm

VNĐ/ Năm

VNĐ/ Năm

VNĐ/ Chiếc

VNĐ/ Tháng

VNĐ/ Combo

VNĐ/ Chiếc

CHI PHÍ PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT

CHI PHÍ ĐẦU NĂM (PHỤC VỤ HỌC TẬP)

STT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ ĐƠN VỊ TÍNH

1 Phí phỏng vấn, kiểm tra (không bảo lưu và chuyển nhượng, không hoàn lại) VNĐ/ Lần500,000 

8,000,000 

VNĐ/ Lần2,000,000 

2,350,000 

3,000,000 

2,100,000 

150,000 

Lớp 1: 4,750,000
Lớp 2: 5,010,000
Lớp 3: 5,760,000

600,000 

300,000 

750,000 

150,000 

750,000 

Cơ sở vật chất - Phát triển trường hàng năm (không chuyển nhượng,
không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào khi bắt đầu năm học)

Sách Tiếng Anh Tiểu học (Tạm thu):
Bộ Giáo trình myView Literacy, enVision Mathematics, Inspire Science…)

Áo đồng phục Balboa (mặc thứ 6 hàng tuần)

Phí bảo hiểm y tế bắt buộc (Tạm thu)
Không bắt buộc đối với con công an, bộ đội.

Combo đồng phục: 2 áo thun ngắn tay; 2 áo thun dài tay; 
2 quần sooc/ váy; 2 quần dài kaki; 1 quần rằn ri; 1 áo khoác gió; 1 mũ. 

Học tập ngoại khóa 02 lần/ năm theo chương trình của BGD (Tạm thu)

In ấn/ Photo tài liệu, phiếu bài tập...

Học liệu, học cụ

Ba lô (Không bắt buộc)

Phí giữ chỗ trong thời gian tuyển sinh trước năm học đối với Học sinh mới
(hoàn lại 100% khi Học sinh nhập học chính thức)

Phí ghi danh (Nộp một lần duy nhất khi đóng học phí và làm thủ tục nhập học.
Không chuyển nhượng và hoàn lại trong mọi trường hợp)

Phí trông muộn (Không bắt buộc)

 Khối 1: 850,000 

Từ Khối 2: 700,000 

Bảng điểm và chứng chỉ hàng năm
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HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH
CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG VIỆT - MỸ NĂM HỌC 2023-2024

•QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ
- Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí trước ngày nhập học. 
- Các khoản phí đầu năm trước khi nhập học: Phụ huynh đóng trước ngày 15/07/2023.
- Để được giảm học phí theo “Chính sách anh em ruột cùng học tại trường”, Phụ huynh cần mang theo “Giấy khai sinh 
(Bản sao) của cả 2 anh/chị em” đến bộ phận Tuyển sinh để được hỗ trợ.
- Đối với Học sinh có bố hoặc mẹ là công an/bộ đội, Phụ huynh cần mang theo bản Photo Thẻ BHYT của Học sinh khi hoàn 
thiện hồ sơ để được miễn giảm BHYT theo chế độ. 
- Phụ huynh đóng học phí theo kỳ vui lòng liên hệ bộ phận Kế toán để được hỗ trợ thay đổi hoặc giữ nguyên hình thức 
đóng phí học kỳ II trước ngày 15/01/2024. Chính sách học phí được áp dụng tại thời điểm đóng. 
- Học sinh nhập học sau ngày 20 sẽ được tính học phí nửa tháng. 
- Học sinh nghỉ học (chuyển trường) tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng đều sẽ tính phí tròn tháng. 
- Thời hạn nộp phí: Học phí đóng theo từng mốc thời gian để được hưởng chính sách ưu đãi.
- Trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), nhà trường có thể từ chối không tiếp nhận Học 
sinh vào học.

•QUY ĐỊNH HOÀN PHÍ
- Các khoản tạm thu từ đầu năm sẽ được hạch toán vào cuối năm học.
- Trường hợp Học sinh xin nghỉ học có phép trước 01 ngày vì lí do khách quan sẽ được hoàn lại tiền ăn. 
- Trong các dịp nghỉ hè, nghỉ tết và các ngày nghỉ lễ do nhà nước quy định, nhà trường sẽ không hoàn lại học phí. Các dịch 
vụ khác như phí ăn, phí xe bus sẽ được hoàn lại.   

- Phí giữ chỗ trong thời gian tuyển sinh trước năm học, sẽ được đóng khi học sinh trúng tuyển và Phụ huynh xác nhận 

cho con vào học tại trường. Khoản phí này để đảm bảo trường giữ chỗ (không tuyển thêm) cho vị trí học sinh đã trúng 

tuyển. Không được chuyển nhượng, không được hoàn lại nếu PHHS rút phí, chỉ hoàn lại khi học sinh nhập học chính 

thức.
- Phí ghi danh; Phí bảng điểm và chứng chỉ sẽ không hoàn lại, không chuyển nhượng (trong tất cả các trường hợp).
- Phí cơ sở vật chất - Phát triển trường hàng năm Phụ huynh không được chuyển nhượng, không được hoàn lại trong bất 
kỳ trường hợp nào khi bắt đầu năm học.
- Từ năm học 2023-2024, nhà trường không áp dụng chính sách “Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại 
đối với những trường hợp đóng theo năm hoặc theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách quan”. Với Học sinh 
chuyển trường/chuyển hệ, khi chưa kết thúc năm học gây ảnh hưởng đến sĩ số lớp, tuyển sinh và các hoạt động khác liên 
quan trường sẽ thu 01 tháng học phí niêm yết. 

•QUY ĐỊNH KHÁC
- Phụ huynh có trách nhiệm theo dõi các thông báo học phí, nhận xét, đánh giá Học sinh và các thông báo khác từ trường 
qua Sổ liên lạc điện tử, Email đã đăng ký.
- Các điều khoản về học phí, khi đã chấp thuận Phụ huynh có trách nhiệm ký vào bản thỏa thuận và Quy định tài chính 
trước khi nhập học.
- Nhà trường giải quyết cho Học sinh rút hồ sơ khi có đơn xin chuyển trường của Phụ huynh và thông báo tiếp nhận của 
trường được chuyển đến (trường mới). Nếu không có vấn đề phát sinh, hồ sơ sẽ được hoàn trả cho Phụ huynh sau 3-5 
ngày kể từ khi Phòng Tuyển sinh tiếp nhận đơn. 
- Nhà trường giải quyết chuyển hệ cho Học sinh khi các khối lớp tại thời điểm đó còn chỉ tiêu và Học sinh đáp ứng được 
năng lực tương đương.
- Đối với Chương trình song bằng Việt Mỹ, Học sinh nhập học năm học 2023-2024 trường cam kết không tăng học phí 
niêm yết trong 3 năm đầu tiên./.


