
SUMMER COURSE 2021 TUITION & FEES
Học phí Khóa hè 2021

 TUITION FEES – HỌC PHÍ

 MEAL FEE – CHI PHÍ ĂN UỐNG

SUMMER INCENTIVE PROGRAM – CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HÈ

All fees are in Vietnamese Dong (VND)
Tất cả phí tính bằng Đồng Việt Nam (VNĐ)

Education Level
Cấp lớp

Payment before/ Thời hạn đóng phí

Current student/ Học sinh hiện hữu
(minimum 03 weeks/ tối thiểu 03 tuần trở lên)

New student/ Học sinh mới
(full course/ trọn khóa 06 tuần)

Weekly fee/
Đơn giá tuần

Grade 1/ Lớp 1

Grade 2 – 3/ Lớp 2 – 3

Grade 4 – 5/ Lớp 4 – 5

Grade 6 – 9/ Lớp 6 – 9

Full Course (6 weeks)
Học phí trọn khóa

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

Grade 1 – 5
Lớp 1 – 5

Grade 6 – 9
Lớp 6 – 9

Weekly fee 1 - 5
Học phí tuần 1,2,3,4,5

Week 6
Học phí Tuần 6

25.230.000

650.000

30%

20%

20%

15%

10%

10%

710.000

26.290.000

27.350.000

28.410.000

4.240.000

4.450.000

4.660.000

4.880.000

5.090.000

5.620.000

5.620.000

6.150.000

• Meal fee includes breakfast, lunch, and afternoon snack 
  Chi phí ăn uống bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa xế
• For students enrolling after summer course commencement’s date, meal fee shall be charged in full for that week
  Học sinh nhập học sau khai giảng, chi phí ăn uống sẽ được tính trọn tuần

• The course duration is 6 weeks, from June 21st to July 30th
   Chương trình gồm 6 tuần, từ 21/06/2021 đến 30/07/2021
• Students registered for a minimum period of 03 weeks
   Học sinh tham gia tối thiểu từ 03 tuần trở lên
• Tuition fee includes materials and all field trip expenses
   Học phí Hè bao gồm tài liệu học tập, chi phí dã ngoại cả khóa hè
• Students registered for full course will receive one Wellspring Sports uniform
   Tặng 1 bộ Đồng phục Thể thao của trường cho các Học sinh đóng trọn khóa Hè 
• School uniforms are required for Summer course for safety reason in all field trips
   Học sinh được yêu cầu mặc đồng phục nhà trường vì lý do an toàn cho các chuyến học tập bên ngoài trường

• A 10% discount on tuition fees for the second child onward will be applicable (Within the same school year and in the order of the   
   children’s ages within the same family based on Birth certificate provided by parents)./ Giảm 10% học phí cho người con thứ 2 trở  đi
   (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).

• Meal fees are excluded from summer incentive program/ Ưu đãi không bao gồm chi phí ăn uống.



METHOD OF PAYMENT – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Item – Khoản mục

Refund/ Hoàn phí

Deferral/ Transfer
Bảo lưu/ Chuyển phí

Tuition Fee – Học phí Meal Fee – Phí ăn uống

50% of the outstanding fee calculated on a pro-rated weekly (*) basis.
50% số tiền còn lại theo đơn vị 1 tuần học trở lên

100% of the outstanding fee
100% số tiền còn lại

100% of the outstanding fee calculated on a pro-rated weekly basis.
100% số tiền còn lại theo đơn vị 1 tuần học trở lên

100% of the outstanding fee
100% số tiền còn lại

• 10% tuition fee excluding meal plan fee, any exemption or reduction will be charged as a penalty for withdrawal by May 31, 2021/ 10%  
   học phí thuần sẽ không được hoàn lại cho các trường hợp rút học phí trước ngày 31/05/2021

• 20% tuition fee excluding meal plan fee, any exemption or reduction will be charged as a penalty for withdrawal from June 1, 2021 to     
   June 15, 2021/ 20% học phí thuần sẽ không được hoàn lại cho các trường hợp rút học phí từ ngày 01/06/2021 đến ngày 15/06/2021

• For withdrawal after June 16, 2021, the fee will be refund as below/ Đối với trường hợp xin rút từ ngày 16/06/2021, khoản phí hoàn lại sẽ  
   được tính như sau

• All bank transfer payments must reference the student’s name, date of birth, and purpose of payment.
  Phụ huynh khi thanh toán chuyển khoản cần ghi đầy đủ các thông tin của học sinh bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh và mục đích đóng   
  tiền: [Họ tên học sinh] - [ngày tháng năm sinh] - [Mục đích đóng tiền].

• If a payment is made through an ATM service, the student’s parents should inform the Admissions Office of the transferred amount, the  
  account holder’s name and the student’s name.
  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 học  
  sinh.

•  If an official VAT invoice is required, please provide information to the Accounting Department before making payment.
    E-invoices will be issued within 03 days from the date of payment and sent directly to 01 parent's registered email. After the above time,  
    any request for changing VAT information is not supported.
    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.

All fees must be paid in VND. Payment by bank transfer shall be made to: 
Các khoản thanh toán bằng VNĐ, chuyển khoản vào tài khoản của nhà trường theo thông tin bên dưới:

REFUND AND TRANSFER POLICY - CHÍNH SÁCH BẢO LƯU, CHUYỂN ĐỔI, VÀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Parents must inform the Admissions Office in writing at least 05 working days prior to the departure date to qualify for the following refund:
Để được giải quyết hoàn phí, Phụ huynh cần thông báo quyết định ngưng học đến Phòng Tuyển sinh ít nhất 05 ngày trước ngày học
cuối cùng. 

Benificiary
Bên nhận

Account Number
Số tài khoản

Bank name
Tại ngân hàng 

SSG Education Development and Investment Co. Ltd
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển giáo dục SSG

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

Chi nhánh HCM

05310009292920100100040909003

Vietcombank – Gia Dinh Branch
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – 

Chi nhánh Gia Định


