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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ NHÂN TÂM 

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON VIỆT ANH  
-------o0o-------- 

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019 - 2020 

 (Áp dụng từ ngày 01/06/2019) 

    Thời gian học/tuần: 7h00 – 17h00, từ thứ hai đến thứ bảy 

1. Phí nhập học:  1.500.000 VNĐ 
Đóng 1 lần trong suốt quá trình học sinh học liên tục tại trường và không được hoàn lại trong bất 

kỳ trường hợp nào. Khoản phí này sẽ được bảo lưu trong vòng 3 tháng. 

2. Phí cơ sở vật chất: 
-  Đóng 1 lần vào đầu năm học (đối với học sinh đang học tại trường) hoặc vào lúc đăng 

ký nhập học (đối với học sinh mới) và không được hoàn lại nếu học sinh nghỉ học hoặc 

học sinh mới đăng ký học mà không học. Khoản phí này sẽ được bảo lưu trong 1 năm học. 

-  Nộp 100% cho trường hợp nhập học vào học kỳ 1 (từ tháng 6 đến tháng 12) 

-  Nộp 50% cho trường hợp nhập học vào học kỳ 2 (từ tháng 1 đến tháng 5) 

- Phí CSVC được chi cho các mục sau: 

 Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các góc hoạt động của trẻ.  

 Tài liệu, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú cá nhân.  

 Tài liệu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục của Bộ giáo dục & đào tạo 

 Khám sức khỏe và tẩy giun định kỳ (2 lần/năm) 

 Túi vải đựng đồ bẩn (2 túi/năm) 

3. Phí tham quan dã ngoại: (Áp dụng cho học sinh lớp Mầm, Chồi, Lá) 
-  Đóng 1 lần vào đầu năm học (đối với học sinh đang học tại trường) hoặc vào lúc đăng 

ký nhập học (đối với học sinh mới): 1.000.000 VNĐ/1 năm học 

- Phí này sẽ được hoàn lại vào ngày tổng kết năm học nếu học sinh có làm đơn xin phép 

không tham gia. Mức hoàn trả: 200.000 VNĐ/1 lần không tham gia  

-  Học sinh sẽ được tham gia 5 hoạt động tham quan dã ngoại theo kế hoạch năm học của trường 

4. Chi phí đồng phục: 

 

 

Lớp 

Số lượng 

HS-

GV/1lớp 

Phí CSVC/năm (VNĐ) Chi phí 

bán trú/ 

tháng 

(VNĐ) 

Học phí / tháng (VNĐ) 

Cơ sở 1 Cơ sở 2 Cơ sở 3 Cơ sở 1 Cơ sở 2 Cơ sở 3 

Nhà trẻ nhỏ 

(1 tuổi – 2 tuổi) 

14 – 17 HS/  

3 Giáo viên 
2.600.000 2.900.000 2.400.000 1.170.000 5.200.000 6.800.000 4.300.000 

Nhà trẻ lớn 

(2 tuổi – 3 tuổi) 

14 – 17 HS/  

2 Giáo viên 
2.600.000 2.900.000 2.400.000 1.170.000 5.000.000 6.600.000 4.100.000 

Mẫu giáo 

(3 tuổi – 5 tuổi) 

16 – 19 HS/  

2 Giáo viên 
2.900.000 3.200.000 2.700.000 1.300.000 5.000.000 6.600.000 4.100.000 

Áo, quần Giá tiền (VNĐ/bộ)  Sản phẩm khác Giá tiền (VNĐ/bộ) 

Bộ đồ lễ phục 150.000 Ba lô 200.000 

Bộ đồ thường nhật 120.000 Áo lớp/Áo cờ đỏ 80.000 

Bộ đồ thể dục/đồ ngủ 100.000 Nón/ Túi vải 50.000 
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5. Chi phí chăm sóc ngoài giờ: (Dịch vụ cho học sinh có nhu cầu)  

- Thời gian:  17h00 – 18h15, từ thứ hai đến thứ sáu. 

-  Chi phí: 700.000 VNĐ/tháng (Bao gồm phí chăm sóc và ăn tối) 

-  Phụ huynh vui lòng đăng ký vào đầu tháng và đóng tiền từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng.  

(Nhà trường không nhận đăng ký theo ngày) 

Phí dịch vụ này sẽ không được hoàn trả nếu học sinh nghỉ học có phép hay không phép. 

6. Chính sách hoàn trả phí, bảo lưu học phí: 

Trường hợp/ 

Đối tượng HS 
Điều kiện/Thủ tục Hình thức Ghi chú 

Nghỉ phép trong tháng  Thông báo trước 

8h của ngày nghỉ  

- Hoàn trả chi phí bán trú: 

  50.000 VNĐ/ngày (đối với khối 

Mầm, Chồi, Lá) 

  45.000 VNĐ/ngày (đối với khối 

Nhà trẻ) 

 

Ngày nghỉ của nhà 

trường (6 ngày nghỉ hè, 

2 ngày giáo viên tập 

huấn đầu năm) 

 

Nghỉ theo lịch nghỉ của 

nhà nước và của ngành 

 - Không hoàn trả học phí và chi phí 

bán trú (Vì hàng tháng chi phí 

bán trú đã được tính trung bình 

26 ngày kể cả tháng có 31 ngày) 

 

Nghỉ liên tiếp 2 tuần 

trở lên trong tháng 

- Đơn xin nghỉ phép 

-Thông báo ít nhất 1 

ngày trước khi nghỉ 

- Hoàn trả 100% chi phí bán trú và 

50% học phí và của số ngày học 

sinh nghỉ học 

 

Nghỉ tạm thời (từ 1 - 3 

tháng, tính theo tháng) 

Không áp dụng cho 

các tháng tết (1, 2) và 

tháng hè (6,7,8) 

- Đơn xin nghỉ học 

tạm thời 

- Thông báo ít nhất 

10 ngày trước khi bắt 

đầu tạm nghỉ học 

-  Đóng phí giữ chỗ: 500.000/tháng 

- Nếu HS đã đóng học phí cho 

tháng tạm nghỉ học, thì học phí 

của tháng đó sẽ được chuyển 

sang kỳ đóng phí kế tiếp 

Nếu phụ huynh 

không không 

hoàn thành các 

qui định như bên, 

khi muốn quay 

trở lại học thì 

phải đóng học 

phí như học sinh  

 mới và nhà trường  

không đảm bảo 

chỗ học của học 

sinh như cũ 

Nghỉ các tháng hè 

(tháng 6, 7, 8) 

- Đơn xin nghỉ hè 

- Thông báo ít nhất 7 

ngày trước khi nghỉ 

-  Đóng phí cơ sở vật chất cho 

năm học tiếp theo trước khi học 

sinh bắt đầu nghỉ hè 

Nghỉ các tháng Tết 

(tháng 1,2) 

- Đơn xin nghỉ tháng 

Tết 

-Thông báo ít nhất 7 

ngày trước khi nghỉ 

- Đóng 100% học phí của số ngày 

học sinh xin nghỉ Tết (bao gồm 

cả số ngày nghỉ Tết của nhà 

trường) 

Thôi học (Chỉ áp dụng 

HS đóng học phí từ 3 

tháng trở lên) 

- Đơn xin thôi học 

- Thông báo ít nhất 

30 ngày trước ngày 

học cuối cùng 

-Hoàn trả học phí và chi phí bán 

trú theo số ngày còn lại kể từ 

ngày học cuối cùng. 

-Số tiền hoàn trả = Số tiền đã 

đóng – (Số tiền đã học* + Các 

khuyến mãi đã nhận) 

*Số tiền đã học 

được tính trên 

mức học phí 

không có ưu đãi, 

giảm giá 

Nghỉ Tết Nguyên Đán  - Không hoàn trả học phí và chi phí 

bán trú** 

 

** Phụ huynh đồng ý cho nhà trường sử dụng chi phí bán trú của các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán để 

quay clip Tết cho các bé, làm hội chợ ẩm thực xuân cho các bé và hỗ trợ chi phí tổng kết năm học. 
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7. Chính sách học thử: 

Phụ huynh có thể đăng ký cho bé học thử và làm quen với trường trong 5 ngày liên tục.  Nếu sau 5 

ngày học thử bé tiếp tục học tại trường, học phí sẽ tính từ ngày bé đi học thử.  

Nếu bé dừng học sau 5 ngày học thử thì phụ huynh sẽ không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. 

8. Chính sách ưu đãi: 

-     Ưu đãi gia đình có anh chị em ruột đang theo học tại Việt Anh: 

HS được miễn/giảm Phí cơ sở vật chất Học phí (không bao gồm chi phí bán trú) 

Người con thứ hai 20% 10% 

Người con thứ ba 30% 15% 
 

-     Ưu đãi nếu đóng tiền theo định kỳ quí, năm học: 

 Đóng theo năm học 

(đóng vào tháng 6 hàng năm) 

Đóng theo 6 tháng 

(T6, T12) 

Đóng theo quí 

(T6, T9, T12, T3) 

Mức giảm học phí  7% 4% 2% 
 

- Lưu ý: Các trường hợp giảm học phí được tính trên mức học phí không bao gồm chi phí bán trú. 

9. Các chương trình học tập tại trường: 
 Chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và đào tạo 

 Chương trình tiếng Anh với GV bản ngữ, học theo phương pháp giao tiếp chủ động 

 Chương trình Toán, Đọc, Viết (Dành cho các lớp Mầm, Chồi, Lá) 

 Các môn năng khiếu:  Nghệ thuật biểu cảm: Múa, Nhảy hiện đại, Game show …,  

Thể thao theo chủ đề: Võ, Bóng đá, Điền kinh... 

  Kỹ năng sống và lễ giáo riêng biệt của trường 

  Các hoạt động trải nghiệm và làm sản phẩm thực tế 

 Làm quen và thực hành trên máy vi tính, trên ipad (học tiếng Anh) 

- Các chế độ ăn uống tại trường: 

 7h30:   Ăn sáng 

 9h00:   Uống sinh tố/nước ép trái cây/các loại sữa ngũ cốc/sữa chua/bánh flan 

 10h30:  Ăn trưa + tráng miệng (Trái cây, nước ép trái cây, sinh tố…) 

 14h00:  Ăn xế    

 15h30:  Uống sữa tươi (Vinamilk) 

 Buffet:  Hàng tháng/các lễ hội 

- Các dịch vụ tiện ích tại trường: 

 Phòng học máy lạnh 

 Khu vực ăn riêng, tách biệt với phòng học 

 Có phòng học trên máy vi tính và Ipad 

 Có phòng học dành cho học sinh lớp Lá làm quen với môi trường lớp 1 

 Sân chơi ngoài trời và sân chơi trong nhà 

 Camera trực tuyến: phụ huynh có thể quan sát tất cả các giờ sinh hoạt của bé tại nhà 

và quan sát tất cả các hoạt động của trường tại văn phòng trường (Trừ giờ học theo 

chương trình bản quyền của trường) 

 Lễ hội, sự kiện hàng tháng 

 Tham quan, dã ngoại  

 Lưu ý: Các chương trình học tập và các dịch vụ trên đã bao gồm trong học phí, phụ huynh 

không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào. 
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10. Thời hạn đóng phí và phương thức thanh toán : 
-  Nếu đóng hàng tháng: ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng  

-  Nếu đóng theo kỳ: theo qui định của Nhà trường 

Các khoản phí cần được đóng đúng hạn theo qui định của Nhà trường. Sau thời gian 10 ngày kể từ 

ngày kết thúc thời hạn nộp phí, Nhà trường sẽ áp dụng mức phí nộp chậm là 0,1%/ngày.  

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày tính phí nộp chậm, nếu các khoản phí chưa được thanh toán đầy đủ, 

Nhà trường sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ học tập của học sinh đến khi nhận đầy đủ các khoản phí. 

Trong trường hợp học sinh nghỉ học luôn sau thời gian này thì phụ huynh vẫn có trách nhiệm  

hoàn tất các khoản thanh toán tồn đọng cho Nhà trường.  

- Phương thức thanh toán: 

Phụ huynh thanh toán học phí và các phí khác bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng tại văn phòng   

các cơ sở. Ngoài ra phụ huynh có thể chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng: 

+ Số tài khoản : 6222201133932 

+ Tên tài khoản : Trường Mầm Non Việt Anh. 

+ Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận 5, Tp. HCM 

Lưu ý: Khi chuyển khoản: ghi rõ lí do: Họ và tên bé, thanh toán tiền học phí tháng…/20…, bé đang 

học tại cơ sở…..(Việt Anh 1, Việt Anh 2, Việt Anh 3, Ong Đỏ, Nhạc Việt). 

 

11. Hồ sơ nhập học : 

Quý phụ huynh nhận hồ sơ theo mẫu của trường và nộp lại tại văn phòng trường, bao gồm: 

 Giấy khai sinh của bé. 

  4 tấm ảnh 3x4 của bé. 

 Photo sổ hộ khẩu gia đình hoặc KT3 (Có tên bé), sổ chích ngừa của bé. 

 Photo CMND + 2 tấm ảnh của ba, mẹ hoặc người hay đón bé thay thế ba mẹ (Nếu có). 

 Giấy khám sức khỏe của bé theo mẫu trường cung cấp (Có xác nhận của cơ quan y tế) 

 Điền đầy đủ thông tin vào mẫu “HỒ SƠ HỌC SINH”  do trường cung cấp. 

Lưu ý: Nhà trường sẽ không nhận bé sau 7 ngày nhập học mà phụ huynh chưa nộp bổ sung 

đầy đủ hồ sơ 

12. Thông tin liên hệ : 

Cơ sở Địa chỉ Điện thoại 

Mầm non – CS1 181/31/12 Bình Thới,  Phường 9, Quận 11 
(028) 66 808 463.      

0914 880 538 

Mầm non – CS2 908-910 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11 
(028) 66 580 246.     

0949 155 582.   

Mầm non – CS3 11-11A Đường số 5, CXBT, Phường 8, Quận 11 
(028) 66 808 465.     

0919 974 229 

TTVH – Ong Đỏ 506/11 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 
(028) 222 07 555.    

0973879874.         

Trường Nhạc Việt 908 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11 
028) 222 07 555.      

0886 106 515.       

Facebook: vietanhschools  Website: truongmamnonvietanh.com  Hotline: 0911 050 538   

 


