BIỂU PHÍ & QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH
Năm học 2020 – 2021
I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA

Mức phí ưu đãi

Giảm 30%
(Hoàn thành học
phí trước
30/06/2020)
Giảm 20%
(Hoàn thành học
phí từ 01/07 đến
30/07/2020)
Giảm 0%
(Hoàn thành học
phí
sau 01/8/2020)

Cấp học

Tiểu
học
THCS
Tiểu
học
THCS
Tiểu
học
THCS

Học phí nhóm

Học phí/

Học phí/

kỳ

năm

Giảm 2%

Giảm 5%

6.300.000

30.900.000

59.900.000

29.360.000 56.900.000

7.000.000

34.300.000

66.500.000

32.590.000 63.180.000

7.200.000

35.300.000

68.400.000

33.540.000 64.980.000

8.000.000

39.200.000

76.000.000

37.250.000 72.200.000

9.000.000

44.100.000

85.500.000

41.900.000 81.230.000

10.000.000 49.000.000

95.000.000

46.550.000 90.250.000

Học phí/
tháng

từ 3 học sinh
Theo kỳ

Theo năm

Giảm 5%

Giảm 5%

 Học phí ưu đãi CAM KẾT GIỮ NGUYÊN TRONG SUỐT CẤP HỌC
 GIẢM THÊM 5% HỌC PHÍ cho học sinh đóng phí theo năm, GIẢM THÊM 2% HỌC PHÍ cho
học sinh đóng phí theo kỳ.
 GIẢM THÊM 5% HỌC PHÍ cho nhóm 3 học sinh trở lên.
 GIẢM THÊM 5% HỌC PHÍ cho con ruột thứ 2, GIẢM 10% HỌC PHÍ cho con ruột từ thứ 3
trở đi theo học tại hệ thống giáo dục Eraschool.
 Mức học phí ưu đãi năm học 2020-2021 chỉ được áp dụng khi Phụ Huynh đóng đúng thời gian
quy định nêu trên.
 Các mức học phí ưu đãi sẽ được áp dụng sau khi đã trừ các ưu đãi khác (nếu có).
 Các mức ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt và không có giá trị chuyển nhượng
 Học phí đóng theo năm hoặc theo kỳ, không đóng học phí theo tháng.
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 Với phương án đóng học phí theo năm, thời gian đóng áp dụng theo quy định nêu trên. Với
phương án đóng theo kỳ, thời gian đóng tối thiểu là 30 ngày trước ngày đầu tiên của kỳ học tiếp
theo.
 Học phí không bao gồm: chương trình học ngoài giờ tự nguyện (sau 16:20 từ thứ 2 đến thứ 6
hoặc các ngày thứ 7 và Chủ nhật); và các khoản phí khác trong mục II.
 Các mốc thời gian trên căn cứ vào ngày bắt đầu năm học 03/08/2020, nếu có sự thay đổi thời
gian học trên toàn quốc, các mốc trên cũng sẽ tự động được điều chỉnh tương ứng.
II. KHOẢN PHÍ KHÁC
1. Phí giữ chỗ: 5.000.000 VNĐ
 Đóng một lần duy nhất sau khi học sinh đủ điều kiện nhập học của Nhà Trường;
 Phí này được hoàn lại trong các trường hợp sau:
Học sinh kết thúc năm học 2020-2021
Học sinh chấm dứt theo học tại trường từ ngày đầu tiên của năm học mới (dự kiến
03/08/2020) và đáp ứng đúng quy định về thời hạn báo trước ít nhất 30 ngày trước ngày chấm
dứt theo học.
 Phí này không được hoàn lại trong các trường hợp sau:
Học sinh đã đóng Phí giữ chỗ và/hoặc học phí trước ngày đầu tiên của năm học mới,
nhưng không nhập học tại trường.
Học sinh đã đóng Phí giữ chỗ và/hoặc học phí kể từ ngày đầu tiên của năm học mới, nhưng
chấm dứt theo học tại trường không đáp ứng quy định về thời gian báo trước. Phí giữ chỗ, nếu
được hoàn lại sẽ được khấu trừ trong lần quyết toán cuối cùng của học sinh.
2. Phí ghi danh mới: 2.000.000 VND/1 lần
 MIỄN PHÍ GHI DANH MỚI cho toàn bộ học sinh nhập học năm học 2020-2021
3. Phí phát triển trường: 5.000.000 VND/năm
 MIỄN PHÍ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG cho toàn bộ học sinh nhập học năm học 2020-2021
4. Phí dịch vụ bán trú: Tiểu học 16.000.000 VND/1 năm; THCS 18.000.000 VND/1 năm
 Bao gồm 3 bữa ăn/ngày (sáng, trưa, chiều) và dịch vụ chăm sóc bán trú tại trường từ thứ 2 đến
thứ 6.
 Dịch vụ bán trú là dịch vụ bắt buộc cho tất cả học sinh Eraschool.
 Khoản phí này được thu theo kỳ hoặc theo năm
 Nhà trường quyết toán hoàn phí dịch vụ bán trú vào cuối mỗi năm học cho các kì nghỉ lễ dài từ
03 ngày học liên tiếp trở lên sau khi trừ ngày học bù theo lịch của Nhà trường và cho những
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5.





6.




7.


8.

khoảng nghỉ dài từ 05 ngày học liên tiếp của Phụ huynh đăng kí thông tin xin nghỉ trên phần
mềm hay thông báo trước cho Giáo viên chủ nhiệm.
Phí học phẩm: 6.000.000 VND/ năm
Được đóng theo năm học. Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 70% mức phí cả năm.
Bao gồm Giáo trình Tiếng Anh của NXB McGraw-Hill gồm: Wonders (English Language Arts), My
Math (Math) và Inspire Science (Science )
Bao gồm Giáo trình Tiếng Việt theo quy định của nhà nước và giáo trình tham khảo của nhà
Trường.
Là chi phí mua sắm tài liệu và các học phẩm đặc thù của các bộ môn kỹ năng, nghệ thuật, văn
hóa và thể thao, dự án STEAM.
Không bao gồm đồ dùng học tập cá nhân của học sinh
Phí đồng phục: 2.500.000đ/set Tiểu học; 3.000.000đ/set THCS.
Khoản phí này được thu theo năm
Đồng phục gồm: 01 bộ polo lễ phục của trường, 02 bộ hoạt động hàng ngày mùa hè (kiểu dáng
thể thao), 02 bộ hoạt động hàng ngày mùa đông (kiểu dáng thể thao), 01 mũ hoạt động ngoài
trời. Đồng phục chất liệu thoáng mát, phù hợp cho hoạt động hàng ngày của học sinh.
Mỗi học sinh khi nhập học năm đầu tiên cần mua đầy đủ 01 bộ đồng phục tiêu chuẩn theo quy
định. Các năm học tiếp theo, học sinh có thể đăng ký mua lẻ theo nhu cầu thực tế.
Phí Bảo hiểm Y tế bắt buộc (thu hộ): 700.000 VND/ năm
Được đóng theo quy định của Nhà nước.
Khoản phí này đóng theo năm học
Phí cổng thông tin điện tử: 300.000 VND/ 1 năm

 Khoản phí này đóng theo năm học
9. Phí dịch vụ xe buýt đón/ trả học sinh:
 Mức phí đón tại điểm 18.000.000 VND/1 năm; đón tại nhà 22.000.000 VND/1 năm
 Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt với hai hình thức Tại điểm và Tại nhà (xe đón/ trả học sinh
ở đầu ngõ nếu ngõ nhỏ, không thuận lợi cho xe đi vào; xe đón/ trả học sinh trước sảnh đối với
các khu chung cư).
 Nhà trường chỉ cung cấp dịch vụ xe buýt hai chiều, nếu học sinh chỉ đi một chiều thì phí dịch vụ
xe buýt vẫn cần đóng cả hai chiều theo đúng quy định.
 Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp căn cứ theo nguyện vọng của Phụ
huynh và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Nếu học sinh rút hồ sơ/ thôi học vì lý do không
được cung cấp dịch vụ xe buýt thì các thủ tục rút hồ sơ/ thôi học vẫn cần tuân thủ theo quy định
của Nhà trường.
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 Dịch vụ xe buýt được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe
buýt cho học sinh theo quy định trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng ký. Nhà Trường sắp xếp
được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.
 Học sinh đang sử dụng dịch vụ xe buýt nếu có nguyện vọng dừng dịch vụ, Phụ huynh cần đăng
ký thông tin với Nhà Trường tối thiểu 15 ngày trước ngày dừng dịch vụ.

 Nhà trường quyết toán hoàn phí dịch vụ xe buýt vào cuối mỗi năm học cho các kỳ nghỉ lễ dài từ
03 ngày học liên tiếp trở lên sau khi đã trừ ngày học bù theo Lịch của Nhà trường.
 Với phí dịch vụ xe buýt: anh/ chị/ em ruột sử dụng dịch vụ xe buýt đón tại nhà và đến trường
trong cùng một khu đô thị thì một học sinh áp dụng theo mức phí tại nhà, các học sinh còn lại
áp dụng theo mức phí tại điểm.
 Phí này được thu theo kỳ hoặc theo năm
10. Phí trông ngoài giờ
 50,000đ/khung thời gian 30 phút (tính từ 17:30-18:00)
 100,000đ/khung thời gian 30 phút (tính từ 18:00-18:30)
 Nhà trường không nhận trông ngoài giờ sau 18:30
11. Phí tham quan dã ngoại:
 Nhà trường tổ chức các chương trình thăm quan dã ngoại hàng năm nhằm giúp học sinh được
trải nghiệm thực tế và ứng dụng các kiến thức đã học.
 Mức phí sẽ tùy thuộc vào kế hoạch năm học, và sẽ được thông báo tới Phụ Huynh trước ngày
tham quan.
III. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH
1. Phương thức thanh toán:
Học phí và các khoản phí khác được thanh toán bằng Việt Nam Đồng theo hình thức nộp tiền
mặt hoặc chuyển khoản .

Lưu ý:
 Nhà trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ chuyển khoản do lỗi của Ngân
Hàng
 Phí Ngân hàng do người chuyển khoản thanh toán.
2. Quy định về nộp phí chậm
 Học phí phải được đóng theo thời hạn được quy định tại Mục I trên đây.
 Các khoản phí khác phải được đóng trước ngày bắt đầu năm học hoặc kỳ học chính thức 30
ngày.
 Nếu Nhà Trường chưa nhận được học phí và các khoản phí liên quan sau ngày quy định nộp phí,
các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0,1%/ngày chậm trễ trên số tiền chưa
thanh toán và Phụ Huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này.
 Phụ Huynh đóng phí sau thời hạn quy định sẽ không được hưởng chiết khấu trực tiếp theo kỳ là
2% hoặc theo năm là 5% như đã nêu ở mục (I)
 Trường hợp Phụ Huynh không đóng học phí theo quy định tài chính, Nhà Trường có quyền
ngừng cung cấp dịch vụ.
 Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông báo
nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh không có ý nghĩa
trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí cho học sinh theo quy định

3. Quy định về phí khi học sinh rút hồ sơ/ thôi học
Trong tất cả các trường hợp học sinh chấm dứt theo học tại trường, Phụ huynh có trách nhiệm
điền đầy đủ thông tin và lý do vào “Đơn Xin Thôi Học” gửi tới văn phòng Nhà Trường theo đúng
thời hạn như quy định tại mục 3.1 hoặc 3.2 dưới đây. Thông báo chính thức chỉ được tính khi
văn phòng Nhà Trường xác nhận đã nhân được đơn của Phụ Huynh học sinh.
3.1 Đối với học sinh chấm dứt theo học tại trường trước ngày đầu tiên của năm học
mới (dự kiến 03/08 hàng năm):
Nếu Phụ huynh gửi “Đơn Xin Thôi Học” tới văn phòng Nhà Trường ít nhất 30 ngày trước ngày
đầu tiên của năm học mới, Nhà Trường sẽ hoàn trả 100% học phí và các khoản phí đã đóng.
Nhà trường không chấp nhận hoàn trả các khoản phí khi không thông báo trước theo quy đinh.
Phí giữ chỗ được hoàn lại theo quy định tại Mục II.1 trên đây.
3.2 Đối với học sinh chấm dứt theo học tại trường từ sau ngày đầu tiên của năm học
mới (dự kiến 03/08 hàng năm):
Phụ huynh có trách nhiệm gửi “Đơn Xin Thôi Học” tới văn phòng Nhà Trường ít nhất 30 ngày
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trước ngày dự kiến chấm dứt thôi học tại Nhà Trường.
Với học sinh đã được hưởng các mức ưu đãi, yêu cầu học sinh tham gia học tại trường tối
thiểu 01 năm học, trường hợp không học đủ 01 năm học, mọi chính sách học bổng, ưu đãi/ miễn
giảm học phí/miễn giảm khác sẽ được truy thu toàn bộ theo mức phí công bố cao nhất của Nhà
trường. Khoản phí sau khi đã truy thu ưu đãi còn lại, Nhà trường sẽ hoàn trả toàn bộ cho Phụ
huynh
Với học sinh không được hưởng ưu đãi: Nhà trường sẽ hoàn trả 65% học phí đã đóng theo
năm trừ đi học phí phải nộp cho quãng thời gian đã theo học tại Trường.
Các khoản phí khác áp dụng cho học sinh toàn trường theo quy định sau như:
 Phí dịch vụ bán trú, xe buýt sẽ được tính đến hết ngày học sinh thôi học chính thức.
 Phí giữ chỗ được hoàn lại theo quy định tại Mục II.1 trên đây
 Các khoản phí khác (điều 2, 3, 5, 6, 7, 8 mục II) không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
Phụ Huynh sẽ nhận lại hồ sơ, bảng điểm, học bạ và các giấy tờ khác của học sinh (nếu có) sau
khi đã hoàn tất việc quyết toán tài chính. Nhà trường bảo lưu quyền giữ lại hồ sơ học bạ của học
sinh cho đến khi học sinh hoàn tất mọi nghĩa vụ và mọi khoản phí của học sinh đã được thanh
toán, quyết toán đầy đủ.
3.3 Đối với học sinh bị thôi học theo Quyết định của Nhà Trường:
Đối với các học sinh được yêu cầu nghỉ học do quyết định đơn phương của Nhà Trường, Nhà
trường sẽ quyết toán học phí và các khoản phí trên cơ sở số ngày học thực tế tại trường.
 Các Quy định về tài chính trên chỉ áp dụng cho năm học 2020 – 2021.
 Quy định tài chính của các năm học tiếp theo có thể thay đổi hoặc giữ nguyên

theo điều kiện thực tế, và sẽ được thông báo tới Phụ huynh thời điểm kết thúc năm
học cũ, chuẩn bị cho năm học mới.
 Quy định Tài chính này chỉ có một cam kết duy nhất là giữ nguyên ưu đãi học phí
cho đối tượng học sinh nhập học năm 2020 – 2021 trong suốt cấp học của mình (Tiểu
học hoặc THCS)

