
 

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 
2017 - 2018 
 
 

 

Học phí chính khóa - Chương trình GD Quốc gia và Chương trình tiếng Anh tăng cường được xây dựng 

trên cơ sở chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary  và Family and friends (bao gồm Toán & khoa học 

bằng tiếng Anh). 

  Học phí chính khóa:  

 
HÌNH THỨC HỌC 

 
HỌC PHÍ LỚP 1,2/THÁNG 

 
HỌC PHÍ LỚP 3,4,5/THÁNG 
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LỚP NÂNG CAO 

 
4,765,000 

 
5,172,000 

 

LỚP CƠ BẢN 

 
3,765,000 

 
4,172,000 
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LỚP NÂNG CAO 

 
6,747,000 

 
7,212,000 

 

LỚP CƠ BẢN 

 
5,747,000 

 
6,212,000 

 Ghi chú học phí bao gồm: 
 Phí đánh giá đầu vào. 
 Phí học bán trú chính khóa: 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, vật phẩm học sinh, thực hành. 
 Phí học nội trú chính khóa: Học sinh học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,phí phục vụ ăn uống 

: Bao gồm 04 suất ăn; bửa sáng, bữa trưa, bữa xế và bữa chiều, học phí, học tập ngoại 
khóa, 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, khảo bài (19h00 - 20h30) các ngày: 
thứ 2,4,6 khảo bài môn Toán tiếng Việt và thứ 3,5 môn tiếng Anh).   

  Phí cơ sở vật chất :  

 (1) Học sinh học bán trú mức phí là:1,200,000đ/năm. 
 (2) Học sinh học nội trú mức phí là :1,500,000đ/năm.  

 
 
 
 



  Phí đồng phục :  
1. Đồng phụ cho học sinh Nam, Nữ: Đi học 2 bộ, đồ ngủ 2 bộ , thể dục 01 bộ, giầy sadan 01 

đôi, giầy thể dục 01 đôi,đồ bơi 01 bộ, balô:01 cái. 

Đồng phụ Mức giá 

Đồng phục học sinh Nam 235,000đ/ bộ 

3.400.000 

4.100.000 

4.600.000 

5.100.000 

5.500.000 

Đồng phục học sinh Nữ 240,000đ/bộ 

605.000 

790.000 

955.000 

1.070.000 

1.185.000 

1.280.000 

Bộ đồng phục thể dục Nam/ Nữ 125,000đ/ bộ 

2.600.000 

3.400.000 

4.100.000 

4.600.000 

5.100.000 

5.500.000 

Đồ bơi Nam 75,000đ/ cái 

605.000 

790.000 

955.000 

1.070.000 

1.185.000 

1.280.000 

Đồ bơi Nữ 115,000đ/ bộ 

 

605.000 

790.000 

955.000 

1.070.000 

1.185.000 

1.280.000 

Đồ ngủ Nam/ Nữ 115,000đ/ bộ 

 
Ba lô 170,000đ/ cái 

605.000 

790.000 

955.000 

1.070.000 

1.185.000 

1.280.000 

Sandal Nam/ Nữ 260,000đ/ đôi/250,000đ/đôi 

 
Giày thể thao 280,000đ/ đôi 

605.000 

790.000 

955.000 

1.070.000 

1.185.000 

1.280.000 

 
  Phí xe đưa rước học sinh/ School bus:  

Nhằm đáp ứng việc đưa rước học sinh bán trú và nội trú phạm vi một số quận tại Tp.HCM 
năm 2017 - 2018.Nhà trường tăng thêm một số tuyến xe  đưa rước như sau: 

 

 

Tuyến 

 

 

Quận 

 

Phí/ tháng VNĐ 
 

2 chiều 
 

1 chiều 
0.1 Gò Vấp 1.3 00.000 900.000 
0.2 Bình Thạnh 1.700.000 1.200.000 
0.3 12 1.500.000 1.200.000 
0.4 Thủ  Đức 2.500.000  

0.5 Tân Bình 2.500.000  

0.6 1,3,4 2.800.000  

 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 đông từ thứ 2 đến thứ 6. 

+ Phụ huynh đăng ký và đóng  phí trước 1 tuần để nhà trường xếp tuyến xe. 

+ Hỗ trợ HS đang học tại trường từ  3 đến 5 năm giảm 20% phí xe đưa rước niên học 2016 - 

2017. 
+ HS nội trú: Xe đưa HS về ngày thứ 6 hàng tuần, phí dịch vụ: 600.000đ/ tháng (phạm vi tuyến: 
01,...đến 0.6) PHHS có nhu cầu đăng ký xe đưa đón vui lòng đăng ký tại văn phòng. 

 
                                                                                       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2017 
     Ban giám hiệu    
                                                                                                                                (Đã ký)  


