BIỂU PHÍ ĂN BẬC MẦM NON HỆ SONG NGỮ
(CVK)
NĂM HỌC 2018-2019
Đơn vị tính: VNĐ
Thanh toán 2 kỳ
Thanh toán nguyên
năm trƣớc ngày
10/08/2018

MỤC

Phí ăn bán trú (*)

H c kỳ I
(27/08/18-31/12/18)
trƣớc ngày
10/08/2018

H c kỳ II
(07/01/19-31/05/19)
trƣớc ngày
15/12/2018

10.000.000

10.350.000

20.350.000

(*) Phí ăn đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và đ

c tính dựa trên cơ sở tiền ăn nguyên ngày.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
-

Phụ huynh có trách nhiệm hoàn tất mẫu Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ và nộp lại tại Phòng Học vụ
h

c gửi bản scan qua email cho Bộ phận quản lý ăn Tr ờng

uận

(địa chỉ hộ

ai

schoolmeal@cvk.edu.vn) tr ớc Ngày 31/07/2018.
PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN
-

Thanh toán bằng tiền m t tại Phòng kế toán (Phòng D108, Tr ờng CIS).

-

H

c thanh t án bằng chuyển khoản qua Ngân hàng theo thông tin d ới đây

Tên thụ hƣởng

: Công Ty Tnhh Cung Cấp Thực Phẩm May

Tại ngân hàng

: Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Swift code

: BFTV VNVX018

Tài khoản VNĐ

: 0181 000 959595

Tại ngân hàng

: Á Châu (ACB) - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Swift code

: ASCBVNVX

Tài khoản VNĐ

: 887878788

-

L u ý Phụ huynh ghi đầy đủ họ tên, lớp, hệ, mã số học sinh và chi tiết khoản Phí trên giấy đề nghị
chuyển tiền theo mẫu của ngân hàng. Sau khi thanh toán, vui lòng gửi email xác nhận đã thanh toán
phí ăn ch Bộ phận quản lý ăn tr ờng

uận

(địa chỉ hộ

ai schoolmeal@cvk.edu.vn).

THỦ TỤC NGƢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
-

Phụ huynh có trách nhiệm hoàn tất mẫu Đơn ng ng sử dụng dịch vụ và nộp lại tại Phòng Học vụ
ho c gửi qua email cho Bộ

hận

uản lý ăn tr ờng

uận

(địa chỉ hộ

th

schoolmeal@cvk.edu.vn) tr ớc ít nhất 07 ngày tính từ Ngày cuối cùng học sinh sử dụng dịch vụ tại
tr ờng.
CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ
-

Nghỉ học có phép: khi học sinh nghỉ học có hé và bá tr ớc 1 ngày học, hí ăn h àn trả theo ngày
sẽ đ

c cấn trừ vào lần đóng hí ăn tháng thứ hai tiếp theo ho c hoàn trả vào cuối nă

tiền hoàn trả sẽ đ
-

c trả trong vòng 01 tháng kể từ Ngày cuối cùng của nă

Ng ng sử dụng dịch vụ ăn tại tr ờng Phí ăn đ
ng ng sử dụng dịch vụ đ

TH NG TIN IỆN HỆ
-

Bộ phận quản ý ăn

-

Địa chỉ hộ mail: schoolmeal@cvk.edu.vn

-

Điện thoại: (028) 5414 5678

-

Hotline: 0902 388 790

học.

c hoàn trả tr ng v ng 1 ngày à

c điền trên Đơn ng ng sử dụng dịch vụ.

học và số

việc kể từ Ngày

