
BIỂU PHÍ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
NĂM HỌC 2021-2022

I. PHÍ ĐĂNG KÝ DÀNH CHO HỌC SINH MỚI

II. HỌC PHÍ

A. HỌC PHÍ 

(*) Riêng đối với khối 12: nhập học ngày 02/08/2021, kết thúc năm học ngày 17/06/2022

Cấp lớp Không ăn
nguyên ngày Không ăn sáng Không ăn

nguyên ngày Không ăn sáng Không ăn
nguyên ngày Không ăn sáng

Đóng 1 lần Đóng 2 lần Đóng 4 lần

23.920.000

26.130.000

28.755.000

6.440.000

7.544.000

8.569.000

12.440.000

13.590.000

14.950.000

3.220.000

3.772.000

4.285.000

6.460.000

7.050.000

7.760.000

1.610.000

1.886.000

2.142.000

Lớp 1-5

Lớp 6-11

Lớp 12

Cấp lớp

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Học phí và các phương án đóng phí

Thời hạn đóng phí

Đóng 01 lầnHọc phí năm
(Giảm 8%)

Đóng 02 lần
(giảm 4%)

Đóng 04 lần

204.560.000

15/07/2021

217.520.000

245.400.000

277.000.000

309.280.000

356.040.000

189.360.000

201.330.000

227.190.000

256.460.000

286.320.000

329.585.000

98.460.000

104.680.000

118.130.000

133.340.000

148.870.000

171.370.000

Học kỳ 1: 15/07/2021
Học kỳ 2: 27/12/2021

Kỳ 1: 15/07/2021
Kỳ 2: 11/10/2021
Kỳ 3: 27/12/2021
Kỳ 4: 14/03/2022

51.140.000

54.380.000

61.350.000

69.250.000

77.320.000

89.010.000

Lớp 5

Lớp 1-4

Lớp 6-8

Lớp 9

Lớp 10-11

Lớp 12(*)

1. Phí khảo sát xếp lớp: 1.000.000VNĐ/lần 
    Phí khảo sát phải được đóng trước ngày khảo sát và không được hoàn lại, không được chuyển nhượng.
2. Phí nhập học: 25.000.000VNĐ
    Phí nhập học chỉ đóng một lần trong suốt thời gian học tại trường, không được hoàn lại và không được chuyển nhượng. Phí này phải     
    được đóng ngay sau khi phụ huynh xác nhận đăng ký nhập học và trong vòng 01 tuần từ ngày trường gửi thông báo học sinh được     
    nhận vào học. Trường chỉ giữ chỗ cho học sinh đã đóng phí nhập học.

• Học phí bao gồm: chi phí chăm sóc bán trú, học phí các môn theo chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam (Bộ GD-ĐT VN), học    
   phí các môn theo chương trình song ngữ Mỹ, tài khoản học online các môn theo chương trình song ngữ Mỹ, chương trình ngoại khóa   
   kỹ năng – thể thao – nghệ thuật, chương trình tiếng Anh tăng cường/ bổ trợ và các môn tăng cường/ bổ trợ khác đối với học sinh cần  
   tăng cường/ bổ trợ trong khung thời gian học chính khóa và Lịch năm học công bố, lệ phí thi các kì thi các môn theo Chương trình Bộ  
   GD-ĐT VN, lệ phí các môn thi chuẩn quốc tế theo chương trình song ngữ Mỹ, Bảo hiểm y tế bắt buộc của Nhà nước.
• Phí dịch vụ bán trú bao gồm: chi phí cung cấp bữa sáng, bữa trưa và xế (chiều). Đối với lớp 12, Nhà trường dự tính phí chăm sóc bán trú  
   có thêm 25 ngày phục vụ bữa sáng và bữa trưa.
• Đối với học sinh không ăn bữa sáng hoặc cả 3 bữa tại trường, Phụ huynh điền và gửi mẫu “Đăng ký không ăn tại trường” đến Phòng     
   tuyển sinh ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu các kỳ học (kỳ 1: 16/08/2021, kỳ 2: 18/10/2021, kỳ 3: 03/01/2022, kỳ 4: 21/03/2022).  
   Nhà trường có quyền xem xét và đồng ý cho từng trường hợp cụ thể. Khi yêu cầu của Phụ huynh được Nhà trường chấp thuận, dựa trên  
   hình thức đã đóng và số kỳ yêu cầu hoàn, chi phí chăm sóc bán trú sẽ được tính lại tương ứng hoàn trả như sau (sau ngày 16/08/2021,  
   phí hoàn lại dựa trên đơn vị 1 kỳ học):



III. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

IV. CHÍNH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU VÀ HOÀN TRẢ CÁC LOẠI PHÍ

B. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021-2022

Khoản mục 

Hoàn phí

Bảo lưu/ Chuyển nhượng

Thời gian học 

Học phí Phí ăn 

Ngày bắt đầu và ngày kết thúc

16/08 – 15/10/2021

50% số tiền còn lại theo đơn vị 1 kỳ học trở lên

100% số tiền còn lại theo đơn vị 1 tuần học 
trở lên

100% số tiền còn lại nếu PH thông báo trước
05 ngày làm việc

100% số tiền còn lại

18/10 – 23/12/2021

03/01 – 18/03/2022

21/03 – 26/05/2022

• Sau ngày khai giảng, nhà trường chỉ nhận học sinh vào học nếu vẫn còn  
  chỗ. Học phí cho thời gian còn lại của năm học sẽ được tính theo đơn vị   
  trọn tuần.
• Học sinh được coi là hoàn tất thủ tục nhập học khi phụ huynh nộp đầy  
  đủ hồ sơ nhập học theo yêu cầu của nhà trường, đồng thời thanh toán      
  học phí cùng các khoản phí khác theo quy định của nhà trường ít nhất   
  07 ngày trước ngày nhập học (nếu còn chỗ và được xác nhận bởi Ban     
  giám hiệu Nhà trường), hoặc không chậm hơn các mốc thời gian quy    
  định của nhà trường theo tình hình Tuyển sinh thực tế cho từng phương  
  thức đóng phí mà Phụ huynh lựa chọn.

• Phí nhập học không được hoàn lại và không được chuyển nhượng trong mọi trường hợp. 
• Chính sách chuyển nhượng phí chỉ áp dụng khi học sinh có anh chị em ruột (hoặc anh chị em cùng hộ khẩu) đang theo học tại trường. 
• 10% học phí thuần cả năm sẽ không được hoàn lại cho các trường hợp rút học phí trước ngày 09/08/2021 (riêng lớp 12 trước ngày   
   25/07/2021)
• Đối với học sinh xin rút khỏi trường trong năm học, để được cung cấp hồ sơ học bạ/bảng điểm và giải quyết hoàn phí (nếu có), phụ        
   huynh cần điền đầy đủ thông tin và gửi mẫu "Thông báo ngưng học" đến phòng Tuyển sinh ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày học
   cuối cùng của Học sinh tại trường. Trong trường hợp phụ huynh gửi Thông báo ngưng học không đúng số ngày như quy định, Nhà       
   trường sẽ tính lại Ngày học cuối cùng là sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tuyển sinh nhận được Mẫu đơn hoàn chỉnh. Trong bất  
   kỳ trường hợp nào, nếu Ngày học cuối cùng của học sinh vào kỳ học tiếp theo, học phí sẽ được tính đến ngày cuối cùng của kỳ học đó. 

V. ĐỐI VỚI HỌC SINH BỊ BUỘC THÔI HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CỦA TRƯỜNG

Đối với học sinh vi phạm kỷ luật của Trường và bị buộc thôi học, Trường sẽ quyết toán học phí và các loại phí khác theo đơn vị kỳ học, tính 
theo ngày hiệu lực của Quyết định thôi học chính thức của trường, không bao gồm các khoản miễn giảm. 
Giấy tờ cần nộp cho nhà trường: 
• Mẫu đơn ngưng học theo quy định của nhà trường 
• Các phiếu thu gốc hoặc Hóa đơn đỏ 
• Bản sao công chứng Giấy Khai sinh/Hộ khẩu xác nhận mối Quan hệ Anh chị em trong trường hợp yêu cầu chuyển nhượng phí. 

• Sau 05 ngày làm việc kể từ thời hạn đóng phí, Nhà trường sẽ áp dụng mức phí chậm thanh toán là 0.2%/ngày đối với những khoản phí  
   thanh toán chậm. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày đóng phí chậm thanh toán, nếu các khoản phí vẫn chưa được thanh toán đầy  
   đủ, Nhà trường tạm ngưng cung cấp dịch vụ và các hồ sơ liên quan của Học sinh đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí.

Học kỳ 1
Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 3

Kỳ 4
Học kỳ 2

Quy định chung:
• Nhà trường có toàn quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các Chính sách Ưu đãi Tài chính
• Học phí áp dụng ưu đãi được quy định là học phí không bao gồm chi phí chăm sóc bán trú
• Học sinh được hưởng Học bổng cần đáp ứng điều kiện có kết quả học tập Khá trở lên và hạnh kiểm tốt 

• Học phí áp dụng ưu đãi được quy định là học phí tương ứng của kỳ thanh toán đầu tiên mà Phụ  
   Huynh lựa chọn. 
• Được áp dụng cùng các ưu đãi khác đến mức tối đa 40 triệu/năm đối với Lớp 1 - Lớp 9, hoặc tối  
   đa 60 triệu/năm đối với Lớp 10 - Lớp 12. Cách tính: (Học phí - Ưu đãi) * % giảm

• Được áp dụng cùng các ưu đãi khác đến mức tối đa 40 triệu/ năm  đối với Lớp 2 - Lớp 9, hoặc  
   tối đa 60 triệu/năm đối với Lớp 10 – Lớp 12. Cách tính: (Học phí - Ưu đãi) * % giảm.
• Chỉ áp dụng cho học sinh từ Lớp 2 – Lớp 12  

6% 3% 2%

Thời hạn đóng phí

Thời hạn đóng phí

05/02/2021 15/03/2021 15/05/2021

% ưu đãi
(áp dụng trên học phí thuần)Học sinh hiện hữu đóng 

phí trước thời hạn
tương ứng

Học sinh mới
đóng học phí và phí nhập 

học trước thời hạn
tương ứng

50% 30%

15/03/2021 15/05/2021

% ưu đãi phí nhập học

I. ƯU ĐÃI THEO THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022



C. SET ĐỒNG PHỤC VÀ SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ (CTQT) 

Trên cơ sở Kết quả năm học 2020-2021, xem chi tiết trong Chính sách Học bổng (HB) 2020 - 
2021 dành cho học sinh hiện tại

Các kỳ thi học thuật, văn hóa, thể thao, hoạt động Xã hội do các tổ chức Giáo dục tổ chức và 
được Hội đồng Giáo dục Nhà trường xác nhận (01/08/2020 - 31/07/2021):
• Giải I, II, III Quốc tế: tối đa 50% học phí năm nhập học (tối đa 5 suất)
• Giải I, II, III Quốc gia: tối đa 30% học phí năm nhập học (tối đa 5 suất)
• Giải I, II, III Thành phố: tối đa 10% học phí năm nhập học (tối đa 5 suất)
Chọn 1 giải cao nhất dựa trên kết quả cá nhân
• Quốc tế: World Robot Olympiad (WRO); World Mathematical Olympiad (WMO), Nghiên cứu  
   khoa học, Olympic Quốc tế.
• Cấp Quốc gia, Thành phố: học sinh giỏi, Olympic 30/4, IC3 Spark (Tin học), Văn hay chữ tốt,  
   Lớn lên cùng sách, Giải vô địch học sinh (Thể thao), Nét vẽ Xanh, Danh sách tham gia vòng  
   chung kết các cuộc thi TOEFL Primary Challenge, TOEFL Junior Challenge
** Đối với các kỳ thi khác sẽ được xét duyệt bởi Hội Đồng Giáo Dục.
    Được áp dụng cùng Ưu đãi theo Thời hạn đóng phí đến mức tối đa 50% học phí thuần

*** Lưu ý: trường hợp học sinh đạt từ 2 giải trở lên trong cùng năm học, Nhà trường sẽ chọn trao 01 giải thưởng có giá trị cao nhất.

Học sinh hiện hữu

Học sinh mới

II. HỌC BỔNG HỌC SINH TÀI NĂNG 

III. HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LỚP 10

IV. HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LỚP 11

V. HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LỚP 12

VI. ƯU ĐÃI ANH CHỊ EM 

I. SET ĐỒNG PHỤC 

• Tính trong cùng năm học và theo thứ tự tuổi của các con ruột trong gia 
đình, căn cứ trên Giấy khai sinh cung cấp bởi Phụ huynh khi đóng phí
• Được áp dụng cùng các ưu đãi khác

Học sinh đóng
trước 15/07/2021

Được áp dụng cùng các ưu đãi khác đến mức tối đa 60 triệu/năm, trị giá học bổng được tính 
theo tỷ lệ tương ứng với phương thức đóng phí phụ huynh lựa chọn. Áp dụng cho các học sinh 
có học lực khá trở lên

20 triệu

100% 100% 100%

10% 20% 30%

40 triệu 10 triệu 10 triệu

Tổng số tiền Năm 1 Năm 2 Năm 3

Học sinh hiện hữu
đóng trước 15/07/2021 Chỉ dành cho các HS được nhận Gói Học bổng năm học 2020-2021. Được áp dụng cùng các ưu 

đãi khác đến mức tối đa 60 triệu/năm, trị giá học bổng được tính theo tỷ lệ tương ứng với 
phương thức đóng phí phụ huynh lựa chọn

10 triệu Năm thứ 2 của gói HB 40 triệu từ 2020 - 2021

Học sinh hiện hữu
đóng trước 15/07/2021

Áp dụng cho tất cả
các Khối từ Lớp 1 đến Lớp 12 

Chỉ dành cho các HS được nhận Gói Học bổng năm học 2019-2020.  Được áp dụng cùng các ưu 
đãi khác đến mức tối đa 60 triệu/năm, trị giá học bổng được tính theo tỷ lệ tương ứng với 
phương thức đóng phí phụ huynh lựa chọn

10 triệu

Ưu đãi 6% 
trước 05/02/2021

Ưu đãi 3% 
trước 15/03/2021

Giá gốc 
trước 15/05/2021

1.645.000 1.697.500 1.750.000

Năm thứ 3 của gói HB 40 triệu từ 2019 - 2020

Con thứ 2 3 4
Phí nhập học

Học phí thuần

• Nữ: 02 áo thun, 02 váy, 01 bộ thể dục và 01 áo sơ mi dùng cho Thứ 2, các ngày lễ/ sự kiện của trường. 
• Nam: 02 áo thun, 02 quần ngắn (học sinh lớp 1 – lớp 9) hoặc 02 quần dài (học sinh lớp 10 – lớp 12), 01 bộ thể dục và 01 áo sơ mi
dùng cho Thứ 2, các ngày lễ/ sự kiện của trường. 



D. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên nhận

Khối Lớp Giá vận chuyển bằng 
đường hàng không
từ sau 16/05/2021

TRỌN BỘ SGK CTQT

Hỗ trợ phí vận chuyển 
trước 15/03/2021

Giá gốc 
trước 15/05/2021

Số tài khoản

Tại ngân hàng 

3.876.000

3.898.000

3.964.000

3.964.000

3.993.000

6.069.000

6.082.000

9.133.000

6.199.000

6.095.000

5.930.000

3.909.000

3.996.000

4.019.000

4.087.000

4.087.000

4.116.000

6.257.000

6.270.000

9.415.000

6.391.000

6.284.000

6.113.000

4.030.000

4.370.000

4.395.000

4.470.000

4.470.000

4.502.000

6.883.000

6.897.000

10.357.000

7.030.000

6.912.000

6.724.000

4.433.000

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển giáo dục SSG

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) –
Chi nhánh HCM

05310009292920100100040909003

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – 
Chi nhánh Gia Định

• Phụ huynh khi thanh toán chuyển khoản cần ghi đầy đủ các thông tin của học sinh bao gồm họ tên, mã số (nếu có), lớp, cơ sở học và     
   mục đích đóng tiền: [Mã số học sinh] - [Họ tên học sinh] - [Lớp] - [Mục đích đóng tiền]. 
• Trường hợp chuyển khoản bằng ATM, phụ huynh cần thông báo với Phòng tuyển sinh về số tiền đã thanh toán, tên chủ tài khoản, tên  
   và mã số học sinh. 
• Phụ huynh có nhu cầu xuất hóa đơn công ty, vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn đến Phòng kế toán trước khi thanh toán học phí.  
   Hóa đơn điện tử sẽ được phát hành trong vòng 03 ngày kể từ ngày thanh toán và gửi trực tiếp đến 01 email đăng ký của Phụ huynh.     
   Sau thời gian trên, Phòng kế toán sẽ không giải quyết việc thay đổi thông tin xuất hóa đơn.

Lưu ý:

1. Đối với học sinh Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5: Trọn bộ SGK CTQT đã bao gồm 02 quyển Student Planner và 01 quyển Reading Diary

2. Nhà trường sẽ áp dụng tặng kèm Bộ SGK Tiếng Việt cho những thanh toán Trọn bộ SGK Tiếng Anh và Set đồng phục hoàn tất trước 
15/5/2021. Bộ SGK Tiếng Việt sẽ không nằm trong danh mục bán của Nhà trường. 

3. Nhà trường sẽ áp dụng phương thức Bán lẻ SGK CTQT và Đồng phục từ ngày 16/8/2021: thông qua đường Link bán hàng trực tuyến 
trên Website của trường, Phụ huynh có thể thực hiện việc chọn mua lẻ thêm cho học sinh, nhà trường sẽ tiến hành giao về lớp cho học 
sinh đối với những đơn hàng đã hoàn tất thanh toán.       

4. Đồng phục sẽ được đổi size trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đồng phục. Đồng phục khi đổi size cần còn nguyên tem 
và chưa qua sử dụng. Quý phụ huynh vui lòng mang theo hoá đơn đã thanh toán khi đổi size đồng phục.    

5. SGK CTQT và Đồng phục không áp dụng chính sách hoàn phí. 

Các khoản thanh toán bằng VNĐ, chuyển khoản vào tài khoản của nhà trường theo thông tin bên dưới:

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

11.134.000 11.478.000 12.626.000Lớp 9 (HS mới)

Lớp 9 (HS hiện hữu)

8.728.000 8.998.000 9.898.000

3.761.000 3.877.000 3.877.000

Lớp 10 (HS mới)

Calculus AP Edition (HS AP)

Lớp 10 (HS hiện hữu)

Lớp 11

Lớp 12

II. SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ (CTQT)


