BIỂU PHÍ KHÓA HÈ 2019
( TỪ 10/06/2018 – 2/08/2019 )

Học phí khóa học hè 08 tuần - Chương trình “ Trải nghiệm và sáng tạo - Hè 2019 “

HỌC PHÍ KHỐI LỚP 3,4,5/KHÓA

BÁN TRÚ

HÌNH THỨC HỌC







HỌC PHÍ KHỐI LỚP 1,2/KHÓA

BÁN TRÚ

7,980,000

8,680,000

NỘI TRÚ

Học phí khóa hè:

NỘI TRÚ

9,769,000

10,560,000

Ghi chú học phí bao gồm:
Phí học bán trú khóa hè 08 tuần: Học sinh học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Phí ăn uống bán trú bao gồm 03 suất ăn: bữa sáng, bữa trưa và bữa xế tại trường.
Học phí bán trú, học tập ngoại khóa, học phẩm, dụng cụ thực hành.
Phí học nội trú khóa hè 08 tuần: Học sinh học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,phí phục vụ ăn
uống (Bao gồm 04 suất ăn: bữa sáng, bữa trưa, bữa xế và bữa chiều); học phí, học tập ngoại
khóa, học phẩm, dụng cụ thực hành và phí nội trú tháng (Phí nội trú tháng 30 ngày, đã bao
gồm các khoản phí; ăn uống, quản học sinh ngày thứ 7 và CN).

 Chính sách :
 Học sinh có anh chị em ruột học cùng trường được giảm 10% học phí.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Ban giám hiệu
(Đã ký)

Lưu ý: Nhà trường không hoàn lại các khoản đã đóng.
Quý phụ huynh vui lòng kiểm tra phiếu thu và tiền thừa trước khi rời văn phòng.

Phí xe đưa rước học sinh:
Nhằm đáp ứng việc đưa rước học sinh bán trú và nội trú tại một số quận nội thành Tp.HCM
năm 2019 - 2020. Nhà trường tăng thêm một số tuyến xe đưa rước như sau:
Tuyến

Phí/ tháng VNĐ

Quận
2 chiều

1 chiều

0.1

Gò Vấp

1.400.000

900.000

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

Bình Thạnh
12
Thủ Đức
Tân Bình
1,3,4

1.700.000
1.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000

1.200.000
1.200.000

 Chính sách:
+ Học sinh có anh chị em ruột, sử dụng dịch vụ xe đưa rước tại cùng một địa chỉ được giảm
10%.
+ Xe đưa rước hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6.
+ Phụ huynh đăng ký và đóng phí trước 1 tuần để nhà trường xếp tuyến xe.
+ HS nội trú: Xe đưa HS về ngày thứ 6 hàng tuần, phí dịch vụ: 700.000đ/ tháng (phạm vi
tuyến: 01,...đến 0.6) PHHS có nhu cầu đăng ký xe đưa rước vui lòng đăng ký tại văn phòng.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Ban giám hiệu
(Đã ký)

