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BIỂU PHÍ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ
NĂM HỌC 2023-2024

II. PHÍ ĐĂNG KÝ DÀNH CHO HỌC SINH MỚI

I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC CỘT MỐC THỜI GIAN CỦA NĂM HỌC 2023-2024

III. HỌC PHÍ

A. HỌC PHÍ 

Cấp lớp

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Học phí (theo VNĐ) và Các Phương án đóng phí 

Thời hạn đóng phí: không trễ hơn

Số lần đóng

Đóng theo Năm
GIẢM 8%

Đóng theo Học kỳ
(02 Học kỳ) GIẢM 4%

Đóng theo Kỳ
(04 Kỳ)

Học phí Năm

213.080.000

226.720.000

257.000.000

289.880.000

320.640.000

365.880.000

  196.040.000

  208.560.000

  236.420.000

  266.660.000

  294.980.000

  336.580.000

  102.270.000

  108.830.000

  123.360.000

  139.140.000

  153.900.000

  175.620.000

53.270.000

56.680.000

64.250.000

72.470.000

80.160.000

91.470.000

15/07/2023

Đóng một (01) lần Đóng hai (02) lần Đóng bốn (04) lần

Học kỳ 1: 15/07/2023
Học kỳ 2: 02/01/2024

Kỳ 1: 15/07/2023
Kỳ 2: 16/10/2023
Kỳ 3: 02/01/2024
Kỳ 4: 18/03/2024

Lớp 5

Lớp 1 - 4

Lớp 6 - 8

Lớp 9

Lớp 10 - 11

Lớp 12(*)

(*) Riêng đối với lớp 12: Dự kiến nhập học ngày 07/08/2023, kết thúc Năm học ngày 28/06/2024.

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

• Học phí bao gồm: 
     - Phí chăm sóc bán trú;
     - Học phí các môn thuộc Chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam (Bộ GD-ĐT VN);
     - Học  phí các môn thuộc Chương trình quốc tế (CTQT) theo tiêu chuẩn Common Core (CCSS) của Mỹ;
     - Chương trình ngoại khóa kỹ năng – thể thao – nghệ thuật và Phát triển Học sinh;
     - Chương trình dã ngoại theo yêu cầu của chương trình chính khóa (trong ngày/01 lần/01 Học sinh/Năm học);
     - Các tài nguyên hỗ trợ Chương trình học kỹ thuật số theo kế hoạch của Nhà trường;
     - Chương trình tăng cường/ phụ đạo cho tất cả các môn 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 môn theo Chương trình học chính khoá; 
     - Bảo hiểm Y tế của Nhà nước bắt buộc dành cho học sinh có quốc tịch Việt Nam.
• Phí chăm sóc bán trú bao gồm: Chi phí cung cấp bữa sáng, bữa trưa và bữa xế (chiều). 

Thời gian học Ngày bắt đầu và ngày kết thúc (dự kiến)

21/08/2023 – 20/10/2023

23/10/2023 - 05/01/2024

08/01/2024 - 23/03/2024

25/03/2024 - 31/05/2024

Học kỳ 1
Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 3

Kỳ 4
Học kỳ 2
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1. Phí khảo sát xếp lớp: 1.000.000 VNĐ/lần 
    Phí khảo sát phải được đóng trước ngày khảo sát và không được hoàn lại, không được chuyển nhượng.
2. Phí nhập học: 25.000.000 VNĐ
    Phí nhập học chỉ đóng một lần trong suốt thời gian học tại Trường, và không được hoàn lại, không được chuyển nhượng. Phí này phải được   
    đóng ngay sau khi Quý Phụ huynh xác nhận đăng ký nhập học và trong vòng 01 tuần kể từ ngày Nhà trường gửi thông báo xác nhận Học  
    sinh đủ điều kiện nhập học. Nhà trường chỉ giữ chỗ cho Học sinh đã đóng Phí nhập học.

IV. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

V. CHÍNH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG, BẢO LƯU VÀ HOÀN TRẢ CÁC LOẠI PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH NGƯNG HỌC

Cấp lớp Không ăn
nguyên ngày Không ăn sáng

Không ăn
nguyên ngày Không ăn sáng

Không ăn
nguyên ngày Không ăn sáng

Đóng học phí theo Năm (một lần) Đóng học phí theo Học kỳ (hai lần) Đóng học phí theo Kỳ (bốn lần)

  23.400.000

  28.620.000

  28.620.000

  6.300.000

  7.740.000

  7.740.000

  12.210.000

  14.940.000

  14.940.000

  3.150.000

  3.870.000

  3.870.000

  6.360.000

  7.780.000

  7.780.000

  1.575.000

  1.935.000

  1.935.000

Lớp 1 - 5

Lớp 6 - 11

Lớp 12(*)

* Riêng đối với Khối 12, mức phí chăm sóc bán trú trên chưa bao gồm 25 ngày học (từ 07/08/2023 - 18/08/2023 và 10/06/2024 - 28/06/2024). Mức phí trọn gói cho 25 ngày 
  này (phục vụ bữa sáng và bữa trưa) là 3.000.000 VNĐ. Phụ huynh vui lòng đăng ký vào đầu Năm học, và đóng phí trọn gói (không tách ăn sáng và trưa).

• Đối với Học sinh không đăng ký ăn bữa sáng hoặc cả ba (03) bữa tại Trường, Quý Phụ huynh vui lòng điền và gửi mẫu “Đăng ký không ăn 
tại Trường” đến phòng Tuyển sinh ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày bắt đầu các Kỳ như được quy định tại Điều I, Mục A. Nhà trường 
có quyền xem xét và đồng ý cho từng trường hợp cụ thể. Việc thông báo “Đăng ký không ăn tại Trường” rơi vào bất kỳ thời điểm nào trong 
Kỳ, thì Phí chăm sóc bán trú sẽ được tính đến ngày cuối cùng của Kỳ đó. Khi yêu cầu của Quý Phụ huynh được Nhà trường chấp thuận, dựa 
trên Phương án đóng phí và số Kỳ không đăng ký, Phí chăm sóc bán trú cho các Kỳ còn lại (nếu có) sẽ được kết toán và hoàn trả tương ứng 
như bảng tính dưới đây:

• 

•

•

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 Quý 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 bảy (07) ngày trước ngày nhập học (nếu còn chỗ và được 
xác nhận bởi 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 án đóng phí mà Phụ huynh lựa chọn.
Sau năm (05) ngày làm việc kể từ Thời hạn đóng phí được quy định tại Điều III, Mục A, 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 sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ và không giải quyết các hồ sơ liên quan của Học sinh cho 
đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí.

Khi Học sinh có nhu cầu ngưng học, Quý Phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Mẫu "Thông báo ngưng học" và gửi đến Phòng 
Tuyển sinh ít nhất 15 ngày làm việc trước Ngày học cuối cùng/Ngày ngưng học của Học sinh tại Trường. Trong trường hợp Quý Phụ huynh 
gửi “Thông báo ngưng học” không đúng số ngày như quy định, Nhà trường sẽ tính lại Ngày học cuối cùng/Ngày ngưng học là sau 15 ngày 
làm việc kể từ ngày Phòng Tuyển sinh nhận được “Thông báo ngưng học” hoàn chỉnh. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Ngày học cuối 
cùng/Ngày ngưng học của Học sinh rơi vào Kỳ tiếp theo, Học phí sẽ được tính đến ngày cuối cùng của Kỳ đó. (Các cột mốc thời gian Kỳ 
được quy định tại Điều I, Mục A.)

1. Thủ tục Ngưng học:

a)

b) Trường hợp Học sinh có Ngày ngưng học/Ngày học cuối cùng kể từ ngày bắt đầu Học kỳ 1 theo Lịch Năm học chính thức của Nhà 
trường:
   - Đối với trường hợp Học sinh chưa đóng Học phí như quy định tại Điều III, Mục A: Nhà trường chỉ giải quyết các hồ sơ liên quan
      của Học sinh khi Quý Phụ huynh hoàn tất nghĩa vụ phí theo quy định.  

Trường hợp Học sinh có Ngày ngưng học trước ngày bắt đầu Học kỳ 1 theo Lịch Năm học chính thức của Nhà trường:  10% theo giá 
trị Học phí Năm (không bao gồm Phí chăm sóc bán trú, và không bao gồm phần giảm trừ) như quy định tại Điều III, Mục A sẽ KHÔNG 
được hoàn lại.

2.1. Chuyển nhượng:

2.2. Bảo lưu:

2.3. Hoàn trả:

2. Các chính sách: 

Việc chuyển nhượng phí chỉ áp dụng trong trường hợp các Học sinh là Anh-Chị-Em ruột đang theo học tại Trường Wellspring Saigon 
theo chính sách Học phí như quy định tại Điều III, Mục A và Phí dịch vụ Xe đưa rước(**) với điều kiện Quý Phụ huynh thực hiện đúng và 
đủ các Thủ tục Ngưng học theo quy định tại Khoản 1, Điều V, Mục A.

Chính sách Bảo lưu phí chỉ áp dụng cho trường hợp Học sinh tạm nghỉ ít nhất một (01) Học kỳ trở lên và được bảo lưu tối đa trong vòng 
một (01) năm liền kề. Giá trị bảo lưu bao gồm Học phí như quy định tại Điều III, Mục A và Phí dịch vụ Xe đưa rước(**) với điều kiện Quý 
Phụ huynh thực hiện đúng và đủ các Thủ tục Ngưng học theo quy định tại Khoản 1, Điều V, Mục A. Nhà trường có quyền xem xét và xác 
nhận đồng ý cho từng trường hợp đề nghị bảo lưu cụ thể. Tiếp đó, Nhà trường sẽ thông báo đến Quý Phụ huynh về giá trị bảo lưu và 
điều kiện bảo lưu tương ứng.

Nhà trường chỉ thực hiện việc kết toán và hoàn trả các chi phí còn lại (nếu có); và giải quyết các hồ sơ liên quan của Học sinh khi Quý 
Phụ huynh thực hiện đúng và đủ các Thủ tục Ngưng học theo quy định tại Khoản 1, Điều V, Mục A.    



B. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2023-2024

• Trường hợp Phụ huynh đóng Học phí qua hình thức trả góp: phải hoàn lại phí hỗ trợ chuyển đổi trả góp và được hoàn học phí thông 
   qua tài khoản (Thẻ thanh toán/Thẻ tín dụng) đóng trả góp Học phí.  
• Nhà trường sẽ hoàn phí (thông qua chuyển khoản ngân hàng/thẻ thanh toán/thẻ tín dụng) cho Quý Phụ huynh/Người giám hộ/Công 
   ty được ghi trong chứng từ thanh toán với tư cách là người đóng Học phí của năm học đó cho Học sinh. Nhà trường sẽ không chuyển 
   hoặc hoàn trả Học phí và các khoản phí cho cá nhân/tổ chức khác trừ khi nhận được xác nhận bằng văn bản của Quý Phụ huynh
   Người giám hộ/Công ty có tên trong chứng từ thanh toán với Nhà trường.
• Các khoản phí được hoàn lại sẽ được hoàn trả cho Quý Phụ huynh/Người giám hộ/Công ty trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày
   nhận được xác nhận của Quý Phụ huynh/Người giám hộ/Công ty về thông tin tài khoản ngân hàng nhận hoàn trả.

- Đối với trường hợp Học sinh đã đóng Học phí theo Kỳ học (Phương án đóng 04 lần/năm) : Phí phạt là 10% theo Tổng giá trị học phí của 
   các Kỳ học còn lại (sau khi hoàn tất Học phí Kỳ đã học và Kỳ có Ngày học cuối cùng/Ngày ngưng học) như quy định tại Điều III, Mục A.   
- Đối với trường hợp Học sinh đã đóng Học phí theo Năm/theo Học kỳ: Học phí sẽ được tính lại theo Kỳ (bao gồm Kỳ đã học và Kỳ có 
   Ngày học cuối cùng/Ngày ngưng học) theo Điều III, Mục A, và sẽ áp dụng chính sách hoàn trả tương ứng như bên dưới:  

• 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 Quý Phụ huynh khi đóng Học phí.
• Được áp dụng cùng các chính sách ưu đãi tài chính trong Năm học 2023-2024.

1. Học sinh là Anh-Chị-Em ruột

•  Áp dụng cho Học sinh đóng Học phí đóng trước 15/7/2023, và được cấn trừ trực tiếp trong Học phí với giá trị tương ứng theo từng   
   Phương án đóng phí mà Quý Phụ huynh lựa chọn.
• Được áp dụng cùng các chính sách ưu đãi tài chính trong Năm học 2023-2024 với mức tối đa 60 triệu/năm.

2. Học sinh Cấp Trung học Phổ thông

VI. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH BỊ BUỘC THÔI HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CỦA TRƯỜNG

Đối với Học sinh vi phạm kỷ luật và bị buộc thôi học, Nhà trường sẽ kết toán và hoàn trả Học phí (không bao gồm các khoản miễn giảm) và 
các loại phí khác (nếu có) tính từ ngày Nhà trường xác nhận chính thức trong “Thông báo ngưng học” của Học sinh. 
Giấy tờ cần nộp cho Nhà trường: 
     • “Thông báo ngưng học” theo Mẫu quy định của Nhà trường.
     • Các phiếu thu gốc hoặc hóa đơn đỏ của các khoản phí đã đóng trước đó.
     • Bản sao công chứng Giấy khai sinh/Hộ khẩu xác nhận mối quan hệ Anh-Chị-Em ruột trong trường hợp yêu cầu chuyển nhượng phí. 

Quy định chung:
     • Nhà trường có toàn quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các chính sách Ưu đãi tài chính ở từng thời điểm.
     • Học phí áp dụng ưu đãi được quy định là Học phí không bao gồm Phí chăm sóc bán trú.
     • Học sinh trong diện tham gia Chương trình “Ưu đãi theo đối tượng học sinh” áp dụng cho Khối Trung học Phổ thông cần đáp  
       ứng điều kiện có kết quả Học tập xếp hạng Khá (theo khung chuẩn của Bộ GD-ĐT VN) trở lên và xếp hạng Hạnh kiểm Tốt.

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THEO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

100% 100% 100%

10% 20% 30%

Con thứ 2 3 4
% ưu đãi Phí nhập học

% ưu đãi Học phí

Khoản mục 

Hoàn phí

Bảo lưu/ Chuyển nhượng

Học phí (không bao gồm Phí chăm sóc bán trú) Phí chăm sóc bán trú

100% số tiền còn lại tính từ thời điểm ngưng học.

100% số tiền còn lại tính từ thời điểm ngưng học.

Số tiền còn lại sau khi cấn trừ toàn bộ Học phí của Kỳ 
có Ngày học cuối cùng/Ngày ngưng học được xác 
định tại Khoản 1, Điều V, Mục A bất kể việc ngưng 
học diễn ra ở thời điểm nào cộng thêm Phí phạt là 
10% theo Tổng giá trị học phí của các Kỳ học còn lại. 

100% số tiền còn lại theo đơn vị một (01) tuần 
học trở lên.

10 triệu

10 triệu

Đối tượng Học sinh Khối 11 Khối 12

Áp dụng cho Học sinh đã tham gia Chương trình Học bổng Khuyến học năm học 2021-2022

Áp dụng cho Học sinh đã tham gia Chương trình Học bổng Khuyến học năm học 2022-2023

(**) Phí dịch vụ Xe đưa rước: Tại Biểu phí dịch vụ Xe đưa rước riêng.
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C. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

D. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

• Quý 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, Quý 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. 
• Quý Phụ huynh có nhu cầu xuất hóa đơn công ty, vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn đến Phòng Tài chính - Kế toán trước khi thanh  
  toán Học phí. Hóa đơn điện tử sẽ được phát hành trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày thanh toán và gửi trực tiếp đến 01 địa chỉ email đăng   
  ký của Quý Phụ huynh. Sau thời gian trên, Phòng Tài chính - Kế toán sẽ không giải quyết việc thay đổi thông tin xuất hóa đơn.

Quỹ học bổng “WISers TÀI NĂNG” với trị giá lên đến 20 tỷ áp dụng cho cả Học sinh mới và Học sinh hiện hữu. Chi tiết điều khoản áp dụng 
được quy định trong Chính sách Học bổng Tài năng(***) hàng năm của Nhà trường.
*** Nhà trường sẽ công bố Chính sách Học bổng Tài năng vào tháng 01/2023. 

I. Các khoản thanh toán bằng VNĐ: Chuyển khoản vào tài khoản của Nhà trường theo thông tin bên dưới:

II. Các khoản thanh toán bằng thẻ Ngân hàng / Thẻ tín dụng (Visa/Mastercard): Trực tiếp tại văn phòng Nhà trường hoặc qua Cổng thanh   
    toán do Phòng Tài chính - Kế toán cung cấp.

@Copyright 2023. Bản quyền thuộc về Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon.

Bên nhận

Số tài khoản

Tại Ngân hàng 

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

Ngân hàng TMCP Phương Đông
(OCB) - Chi nhánh HCM

05310009292920100100040909003

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

• Mức ưu đãi trên chỉ áp dụng một lần cho kỳ thanh toán Học phí đầu tiên đối với Phương án đóng phí theo  
  Học kỳ (02 lần), tương ứng kỳ hạn trả góp tối đa sáu (06) tháng theo quy định của Ngân hàng hỗ trợ; hoặc   
  cho Phương án đóng phí theo Năm (01 lần), tương ứng kỳ hạn trả góp tối đa chín (09) tháng theo quy định  
  của Ngân hàng hỗ trợ. Không áp dụng cho Phương án đóng phí theo Kỳ (04 lần). 
• Các Ngân hàng áp dụng chương trình: Vui lòng liên hệ phòng Tài chính - Kế toán để được tư vấn. 

• Chỉ áp dụng cho Học sinh Khối 2 – Khối 12.

Học sinh mới 
đóng Học phí và Phí 
nhập học trước thời 

hạn tương ứng

50% 30% 15%

Thời hạn đóng phí 15/04/2023 15/06/2023 15/07/2023

% ưu đãi Phí nhập học

Giảm 1% Học phí và
Miễn phí chuyển đổi Miễn phí chuyển đổi

Thời hạn đóng phí 15/04/2023

Giảm 2% Học phí và
Miễn phí chuyển đổi

15/02/2023 15/05/2023

Hình thức ưu đãi

Lựa chọn 2: Áp dụng hình thức trả góp với lãi suất 0%

Lựa chọn 1: Không áp dụng hình thức trả góp  

Học sinh hiện hữu 
đóng Học phí trước 
thời hạn tương ứng

(Quý Phụ huynh vui 
lòng chọn một trong 

hai hình thức)

(*) Mức ưu đãi nêu trên chỉ áp dụng một lần cho kỳ thanh toán Học phí đầu tiên đối với các Phương án đóng  
     phí theo Học kỳ (02 lần) và đóng phí theo Kỳ (04 lần).   

8% 4% 2%

6% 3% 2%

Thời điểm đóng phí 15/02/2023 15/04/2023 15/06/2023

% ưu đãi Học phí 
(Phương án đóng phí theo Năm) 

% ưu đãi Học phí 
(Phương án đóng phí theo Học kỳ và theo Kỳ)(*)

II. ƯU ĐÃI THEO THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024

• Được áp dụng cùng các Ưu đãi theo đối tượng Học sinh (Điều I, Mục B) với 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- Học bổng) * % giảm.
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