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STT LOẠI HÌNH ĐVT
MỨC HỌC PHÍ

(VNĐ)
GHI CHÚ

1
Lớp Nhà trẻ

(15 tháng – dưới 3 tuổi)
Tháng 4.000.000

Bao gồm các ngày thứ Bảy
(trừ ngày Thứ Bảy cuối cùng

mỗi tháng)

2
Lớp Mẫu giáo 

(từ 3 tuổi đến 6 tuổi)
Tháng 4.500.000

3
Lớp Montessori 

(từ 3 tuổi - 6 tuổi)
Tháng 5.500.000

4
Phí bán trú
(tất cả lớp)

Tháng 400.000

5
Phí ăn

(50.000đ/ngày)
Tháng 1.300.000

giảm 2% đóng phí 
theo kỳ

giảm 5% đóng phí 
theo năm

6 Phí Cơ Sở Vật Chất Năm 2.000.000 Thu theo kỳ khi nhập học vào
kỳ 2 ( từ ngày 01/01/2023)

7 Đồng phục Bộ 250.000 Bắt buộc

8 Balo Cái 200.000 Không bắt buộc

10 Phí Dã Ngoại Linh hoạt
500.000 -
1.000.000 Phụ thuộc vào chương trình

Thầy Cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế 
ớ !
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Hình thức
MỨC ƯU ĐÃI

6 tháng 12 tháng

Lan toả
Yêu thương

Tặng
1 tháng

Tặng
2 tháng 

Đồng hành
Yêu thương

3.000.000 VND
(3 bạn)

12.000.000 VND
(3 bạn)

Thầy Cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế

Lưu ý:

*** Chương trình "Lan toả Yêu thương":
+ Dành cho: PHHS đang học tại trường.
+ Mức ưu đãi "tháng học" sẽ được cộng vào tháng cuối cùng đã đóng học phí của trẻ.
+ Mức ưu đãi không được quy đổi thành tiền.

*** Chương trình "Đồng hành Yêu thương":
+ Dành cho: PHHS mới và PH cũ đăng ký theo nhóm.
+ Mức ưu đãi "số tiền" sẽ được quy đổi thành voucher sử dụng lần sau.
+ Mức ưu đãi không được quy đổi thành tiền và hoàn trả sau khi hết thời hạn sử dụng.
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Hình thức
Đóng phí

MỨC ƯU ĐÃI

Tháng học
miễn phí Quà tặng kèm Khoá học ngoại khoá

ĐÓNG THEO 
THÁNG

(01 tháng)

Giảm 50% học phí tháng đầu
tiên khi đăng ký nhập học

ĐÓNG THEO KỲ
(06 tháng)

Tặng
1 tháng

Balo XTĐ trị giá 200k Suất học bơi (1 tháng) 
trị giá 500k

Đồng phục 2 bộ trị giá 500k

Chọn 1 trong các môn
học: Hội hoạ/Âm
nhạc/Anh văn/Yoga Kid 
trong 1 tháng trị giá
500k

Vé siêu thần kỳ 3 tháng tại 
Khu vui chơi lớn Nhất Việt 
Nam TiniWorld trị giá 1 triệu 
đồng

Giảm 50% phí học Dã
Ngoại.

ĐÓNG THEO 
NĂM

(12 tháng)

Tặng
5 tháng

Balo XTĐ trị giá 200k Suất học bơi (1 tháng) 
trị giá 500k

Đồng phục 2 bộ trị giá 500k

Chọn 1 trong các môn 
học: Hội hoạ/Âm 
nhạc/Anh văn/Yoga Kid 
trong 1 tháng trị giá 
500k

Vé siêu thần kỳ 6 tháng tại
Khu vui chơi lớn Nhất Việt
Nam TiniWorld trị giá 1,5 
triệu đồng

Giảm 100% phí học Dã
Ngoại.
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 PHHS vui lòng hoàn thiện hồ sơ trước khi con nhập học.

HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM:

1) Hồ sơ Trường Xanh Tuệ Đức Vũng Tàu

2) Bản sao Giấy khai sinh

3) Sổ hộ khẩu (photo)

4) Phiếu đăng ký danh sách người đón trẻ

QUI ĐỊNH VỀ ĐÓNG PHÍ VÀ HOÀN PHÍ:

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản phí trước ngày nhập học.

Phí cơ sở vật chất được đóng theo năm học và không hoàn lại sau khi nhập học 1 tuần.

Trường hợp bé nghỉ học có phép trước 1 ngày vì lí do khách quan sẽ được hoàn lại tiền ăn (50.000
VNĐ/ngày)

Các trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), Nhà trường có thể từ chối
không nhận học sinh vào học.

Các điều khoản khác về học phí, Phụ huynh có trách nhiệm kí vào bản thỏa thuận trước khi nhập
học.

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

Hoàn trả 100% học phí nếu phụ huynh gửi thư thông báo rút hồ sơ chính thức cho văn phòng ít nhất
30 ngày trước khi rút hồ sơ.

Trong các dịp nghỉ Hè, Lễ Tết và các ngày nghỉ lễ do Nhà Nước quy định, Nhà trường sẽ bồi hoàn tiền
ăn, không hoàn lại học phí.

Thầy Cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới!Mọi phản ánh, góp ý tại số điện thoại: 0962 366 819
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