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SCHOOL FEES 2020 - 2021

*

The school reserves the right to admen the Tuition fee every academic year.

Class

Age Group

Tuition fee
for 6 months

Tuition fee
for 3 months

Discount 5%

Tuition fee
for 12 months
Discount 10%

WONDER PROGRAM

.
.

Chương trình
1 - 2 tuổi
Đơn ngữ
1 to 2 years old
Wonder Toddler

.

.

.

(8.600.000 đ/ tháng)
(8.600.000 đ/ month)

.

.

.
.

.

(8.170.000 đ/ tháng)

(7.740.000 đ/ tháng)

(Save up
to 2.580.000đ)
(8.170.000 đ/ month)

(Save up
to 10.320.000 đ)
(7.740.000 đ/ month)

BILINGUAL PROGRAM

.

.
Chương trình
2 - 6 tuổi
Song ngữ
2
to
6 years old
Bilingual Kinder

*

.

.

(8.900.000 đ/ tháng)
(8.900.000 đ/ month)

.

.

.
.

.
.

(8.455.000 đ/ tháng)

(8.010.000 đ/ tháng)

(Save up
to 2.670.000đ)
(8.455.000 đ/ month)

(Save up
to 10.680.000đ)
(8.010.000 đ/ month)

Tuition fee for siblings:
5% discount for the 2nd child
10% discount for the 3rd child

*

Discount scheme for tuition fee is only applicable

for enrollment before the 5th of the month.

hợp phụ huynh đăng ký cho bé mới nhập học không vào tuần đầu tiên của tháng sẽ áp dụng mức
* Trường
học phí không chiết khấu:/ The non-discounted fee scheme will be applied for new students registering
after the 1st week of the month:
Tuần bắt đầu
Start week

Tuần 2
Week 2

Tuần 3
Week 3

Tuần 4
Week 4

Mức học phí
Fee scheme

80%

50%

30%

Tuần 5
Week 5
550.000 VNĐ/ ngày

(Đã bao gồm tiền ăn & phí bán trú)

ADMISSION FEE

.

.

1 lần

A non-refundable Admission Fee of 1.000.000 VND is payable upon submission of an Application
Form to the school. The fee is to cover the administrative costs of each application.
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PHÍ THƯỜNG NIÊN/ ANNUAL FEE
Phí thường niên 6.500.000 VND bao gồm: phí học phẩm, phí cơ sở vật chất, phí hoạt động ngoại
khóa, áp dụng với tất cả học sinh và không được hoàn trả lại.
An annual fee of 6.500.000 VNĐ including School Supply Fee, School Facility Fee, Extracurricular
Activity Fee, which is applicable for all children. The annual fee is non-refundable under any circumstances.

MEAL FEE & DAY CARE FEE

Tiền ăn 1.320.000 đồng/ tháng và phí bán trú 1.000.000 đồng/ tháng.
60.000 đồng/ ngày.
A Meal fee of 60,000 VND per day is refundable if the child is absent and public holidays. In case your child is sick,
please notify the School before 9:00 am for meal fee refund.

AFTERSCHOOL FEE

Time

Day (VND)

Including milk)

Including milk)

Month (VND)

Including milk)

Including milk)

An afterschool fee will be charged after 5:30 PM. Please register before 11AM of the previous day for
afterschool meal. Afterschool fee & meal fee are non – refundable.

Other Contributions
Đồng phục/ Uniform: 250.000 VNĐ Bộ/ Set
Bộ chăn, nệm/ Blanket & Mattress: 600.000 VNĐ Bộ/ Set

