
Phí ghi danh: 10,000,000VND (Chỉ đóng một lần trong cả quá trình học tại Trường)
Phí bảo hiểm: 600,000/năm học
Học phí:

Học phí 
(Gồm tiền học và tiền ăn)

Tiền học Tiền ăn Tổng cộng Hạn thanh toán Ghi chú

Thanh toán cả 
năm 12 tháng

Từ 5/9/2019 đến 28/8/2020 78.000.000      28.800.000 106.800.000 26/7/2019
Học phí dựa trên đơn 

giá 6,500,000VND/tháng

Thanh toán cả 
năm 10 tháng

Từ 5/9/2019 đến 26/6/2020 70.000.000      24.000.000 94.000.000 26/7/2019
Học phí dựa trên đơn 

giá 7,000,000VND/tháng

Đợt 1: Thanh toán cho học kì 
1 từ 5/9/2019 đến 

29/11/2019
38.000.000      7.800.000 45.800.000 26/7/2019

Đợt 2: Thanh toán cho học kì 
2 từ 02/12/2019 đến 

28/2/2020
28.000.000      7.800.000 35.800.000 1/11/2019

Đợt 3: Thanh toán cho học kì 
3 từ 02/03/2020 đến 

29/05/2020
20.000.000      7.800.000 27.800.000 2/1/2020

Đợt 4: Thanh toán cho học kì 
4 từ 01/06/2020 đến 

28/08/2019
10.000.000      7.800.000 17.800.000 4/5/2020

PHÂN HIỆU AN PHÚ/ CHƯƠNG TRÌNH MONTESSORI VIỆT 
BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019-2020

từ 5/9/2019 đến 28/8/2020

Thanh toán 
theo đợt

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

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

- Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán các khoản phí (tiền học và tiền ăn) đúng hạn đã nêu.
- Phí trả chậm là 10% trên tổng số tiền của hoá đơn.
- Học phí có thể thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc đóng bằng tiền mặt tại văn phòng trường. Phụ huynh có trách nhiệm 
cung cấp cho văn phòng nhà trường bản sao ủy nhiệm chi của ngân hàng sau khi tiền được chuyển.
- Thông tin về ngân hàng và tài khoản của Trường sẽ được thông báo chi tiết trong bảng thông báo đóng học phí .
- Học phí sẽ không được hoàn trả lại, không được bảo lưu trong bất kỳ trường hợp nào.
- Học phí không được chuyển sang cho bất cứ học sinh nào khác, không được thay đổi thời gian đã đăng ký học.
- Tất cả các phí chuyển khoản của các ngân hàng (ngân hàng chuyển đi và ngân hàng nhận) sẽ do người thanh toán chịu.
- Đối với học sinh nhập học muộn: Phụ phí trên tổng tiền học phí được áp dụng như sau:
• 10% khi nhập học sau ngày 30/08/2019
• 15% khi nhập học sau ngày 24/01/2020


