
Phí bảo hiểm: 600,000/năm học

Học phí:

Số lần thanh 
toán cho 1 năm 
học (12 tháng)

Học phí
(Gồm tiền học và tiền ăn) Tiền học Tiền ăn Tổng cộng Hạn thanh 

toán Ghi chú

Thanh toán 01 
lần Từ 1/9/2020 đến 31/8/2021 81,600,000 31,200,000 112,800,000 10/07/2020 Học phí dựa trên đơn giá 

6,800,000VND/tháng

Tổng tiền thanh toán nếu đóng 2 
lần: 85,200,000 33,600,000 118,800,000

Lần 1: cho khoản thời gian học 
từ 1/9/2020 đến 28/2/2021 59,640,000 23,520,000 83,160,000 10/07/2020

Lần 2: cho khoản thời gian học 
từ 1/3/2021 đến 31/8/2021 25,560,000 10,080,000 35,640,000 07/12/2020

Tổng tiền thanh toán nếu đóng 6 
lần: 97,200,000 33,600,000 130,800,000

Lần 1: cho thời gian học từ 
1/9/2020 đến 31/10/2020 29,160,000 10,080,000 39,240,000 10/07/2020

Lần 2: cho thời gian học từ 
01/11/2020 đến 31/12/2020 24,300,000 8,400,000 32,700,000 30/08/2020

Lần 3: cho thời gian học từ 
01/01/2021 đến 28/02/2021 19,440,000 6,720,000 26,160,000 30/10/2020

Lần 4: cho thời gian học từ 
01/03/2021 đến 30/04/2021 9,720,000 3,360,000 13,080,000 30/11/2020

Lần 5: cho thời gian học từ 
01/05/2021 đến 30/06/2021 9,720,000 3,360,000 13,080,000 30/12/2020

Lần 6:  cho thời gian học từ 
01/07/2021 đến 31/08/2021 4,860,000 1,680,000 6,540,000 30/01/2021

Thanh toán 06 
lần

Học phí dựa trên đơn giá 
8,100,000VND/tháng

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN:

1. Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán các khoản phí (tiền học và tiền ăn) đúng hạn đã nêu trên. Học phí có thể thanh toán bằng hình thức 
chuyển khoản, tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
2. Tất cả các khoản phí ngân hàng như: phí ngân hàng chuyển đi, phí ngân hàng nhận hoặc phí thánh toán bằng thẻ tín dụng (từng loại thẻ mà 
có khoản phụ phí khác nhau từ 1,95% đến 2,2%) sẽ do người thanh toán chịu.
3. Phí nộp trễ là 10% trên tổng hóa đơn sẽ được cộng thêm vào bất kỳ số dư nợ quá hạn nào. Đối với hóa đơn có ưu đãi và giảm giá đặc biệt 
nhà Trường không chấp nhận quá hạn. Trong trường hợp quá hạn, mức phí cao hơn sẽ được áp dụng.
4. Trong trường hợp phụ huynh hoặc công ty của Phụ huynh thanh toán học phí, Phụ Huynh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm để đảm bảo các 
khoản phí được thanh toán đầy đủ trước khi trẻ bắt đầu học tại trường.
5. Tất cả các khoản phí không được phép chuyển nhượng hoặc hoàn trả trong bất kì trường hợp nào kể cả việc trẻ nghỉ bệnh, gia đình chuyển 
đi nơi khác sống, hoặc các nguyên nhân bất khả kháng (dịch bệnh, thiên tai...) dẫn đến việc trẻ phải nghỉ học theo quy định. Phụ huynh không 
được tự ý thay đổi thời gian đã đăng ký học.
6. Đối với học sinh vào học trễ và/hoặc đăng ký ít hơn 12 tháng: Phụ phí trên tổng tiền học phí sẽ phải đóng được áp dụng như sau:
•        10% nếu đăng ký từ 9 đến 10 tháng
•        15% nếu đăng ký từ 6 đến 8 tháng
•        20% nếu đăng ký ít hơn 6 tháng

PHÂN HIỆU AN PHÚ/ CHƯƠNG TRÌNH MONTESSORI VIỆT 
BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2020-2021

từ 1/9/2020 đến 31/8/2021

Phí ghi danh: 10,000,000VND (Chỉ đóng một lần trong cả quá trình học tại Trường) 

Thanh toán 02 
lần

Học phí dựa trên đơn giá 
7,100,000VND/tháng


