BIỂU HỌC PHÍ TRƯỜNG MẦM NON CVK BÌNH CHÁNH
NĂM HỌC 2017-2018
HÌNH THỨC THANH TOÁN (Đơn vị tính: VNĐ)
PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Học phí công bố

(đóng hàng năm)

trọn năm (thanh
toán trước ngày

Nộp 2 kỳ

57.530.000

3.000.000

Kỳ 2: Trước ngày

Trước ngày 25

30/07/2017

15/12/2017

của tháng trước

32.500.000

32.500.000

7.670.000

Kỳ 1: Trước ngày

30/07/2017)

Nộp 9 kỳ

Đồng phục học sinh được Nhà trường cấp phát 2 bộ đồng phục và 1 bộ thể dục
QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI VÀ THANH TOÁN HỌC PHÍ:


Học sinh hiện hữu đóng học phí trọn năm trước ngày 30/04/2017 sẽ được áp dụng mức học
phí năm học cũ là 52.300.000 đồng.



Học sinh mới nếu đóng học phí trọn năm trước ngày 31/05/2017 sẽ được giảm thêm 5% học
phí công bố thanh toán một lần trọn năm ở trên.



Trường hợp nộp tiền một lần trọn năm sau ngày 30/07/2017 thì mức đóng là học phí tương
ứng với trường hợp thanh toán 2 kỳ



Các trường hợp không thanh toán đúng hạn hoặc thanh toán không đầy đủ học phí, Nhà
trường có quyền từ chối nhận học sinh tiếp tục học tại trường và không cung cấp các hồ sơ,
giấy chứng nhận của học sinh.

Chính sách ưu đãi cho anh chị em ruột
Chính sách này dành cho các gia đình có từ hai con trở lên đăng ký học tại hệ thống trường (CIS,
BCIS, AES và CVK) và thanh toán học phí đúng thời hạn quy định.


Con thứ 2

: giảm 5% học phí phải thanh toán.



Từ con thứ 3

: giảm 10% học phí phải thanh toán.

Các chi phí khác
1. Tiền ăn: 14.200.000 đồng/năm học và thanh toán một lần cùng với học phí.
2. Phí xe đưa đón: Phụ huynh vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh trường hoặc truy cập
website để biết thêm chi tiết.
Phụ huynh có thể đóng bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
1. Tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Tên tài khoản:

Trường Mầm non Canada - Việt Nam

Số tài khoản:
Ngân hàng:
Địa chỉ :

0181000223344 (VNĐ)
Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn
S17B, KHU A, ĐÔ THỊ MỚI NAM TP, P.TÂN PHÚ, Q.7, TP.HCM

2. Tài khoản Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Ngân hàng:
Địa chỉ :

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên

35 36 37 38 38
Số Swifcode: ASCB VNVX
Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Lưu ý: Phụ huynh vui lòng ghi đầy đủ họ tên, lớp của học sinh và chi tiết các khoản nộp (học
phí, phí suất ăn, xe đưa rước…) trên giấy đề nghị chuyển tiền theo mẫu của ngân hàng. Sau khi
thanh toán, vui lòng email hoặc gửi bản sao Ủy nhiệm chi/giấy chuyển tiền của ngân hàng cho
Phòng Kế toán.
THỦ TỤC NGƯNG HỌC & CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ
Nếu học sinh ngưng học trong năm học, Phụ huynh có trách nhiệm hoàn tất Đơn ngưng học theo
mẫu của Nhà trường và nộp cho văn phòng nhà trường trước 30 ngày, tính từ ngày học cuối cùng
của học sinh tại trường. Nhà trường sẽ hoàn trả học phí theo quy định sau 02 tuần, tính từ ngày học
cuối cùng của học sinh tại trường. Nhà trường sẽ áp dụng chính sách hoàn trả học phí như sau:
 Trường hợp thanh toán học phí trọn năm
Ngày học cuối

Học phí hoàn trả

Trước 15/09

60% học phí đã đóng

16/09 – 15/12

35% học phí đã đóng

16/12 – 15/03

15% học phí đã đóng

Sau 16/03

Không hoàn trả

 Trường hợp thanh toán học phí theo 2 kỳ:
Kỳ đóng
Kỳ 1
Kỳ 2

Ngày học cuối

Học phí hoàn trả

Trước 15/10

40% học phí đã đóng kỳ 1

16/10 - 30/12

Không hoàn trả

02/01 – 31/03

40% học phí đã đóng kỳ 2

Sau 31/03
Không hoàn trả
 Trường hợp thanh toán học phí hằng tháng: Không hoàn trả học phí.
Trường hợp phụ huynh không thực hiện việc nộp Đơn ngưng học theo quy định trước 30 ngày, Nhà
trường sẽ hoàn trả học phí sau 15 ngày, tính từ ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.
PHÍ XE ĐƯA RƯỚC VÀ PHÍ ĂN


Chi phí ăn: chỉ được xem xét hoàn trả khi học sinh nghỉ học có phép (thông báo với văn phòng
nhà trường trước một ngày học). Số tiền hoàn trả sẽ được cấn trừ vào lần đóng phí kế tiếp hoặc
hoàn trả vào cuối năm.



Chi phí xe đưa rước: chỉ được xem xét hoàn trả khi phụ huynh nộp đơn báo ngưng sử dụng dịch
vụ cho văn phòng nhà trường 15 ngày trước ngày thôi học và số tiền còn lại tương đương chi phí
của một tuần trở lên. Số tiền này được giải quyết hoàn trả sau 30 ngày. Không hoàn phí trong
trường hợp học sinh nghỉ các ngày phép trong tháng.

