
BIỂU PHÍ
FEES SCHEDULE

I. HỌC PHÍ

II. DỊCH VỤ BÁN TRÚ. 

LỚP

BABY APPLE – BA     
(15-28th)

GREEN APPLE – GA1 
(18-24th)

GREEN APPLE – GA2 
(25 – 36th)

YELLOW APPLE – YA1 
(3 – 4 TUỔI)

YELLOW APPLE – YA2 
(4 - 5 TUỔI)

RED APPLE – RA 
(5 – 6 TUỔI)

SỈ SỐ
BÉ/LỚP

8

10

10 - 15

10 - 15

15 - 20

15 - 20

HỌC PHÍ THÁNG

5.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

HỌC PHÍ KỲ
(5 THÁNG) GIẢM 3%

26.675.000

21.825.000

21.825.000

21.825.000

21.825.000

21.825.000

HỌC PHÍ NĂM
(10 THÁNG) GIẢM 5%

52.250.000

42.750.000

42.750.000

42.750.000

42.750.000

42.750.000

Học phí trọn gói, bao gồm:
         Chương trình học chính khóa, chương trình Tiếng Việt, Tiếng Anh, năng khiếu, ngoại khóa và dã ngoại.

Ưu đãi nhập học:
          Phụ huynh đóng học phí theo học kỳ (5 tháng) được giảm 3%, đóng theo năm được giảm 5%, đóng theo tháng      
          không giảm.
          Phụ huynh có nhiều hơn 01 con ruột theo học tại APK sẽ được giảm 10% học phí cho con thứ 02 trở đi.
          Khi có nhiều chương trình ưu đãi, học sinh chỉ chọn 01 ưu đãi cao nhất trong các chương trình đó.
          Phụ huynh tham gia gói ưu đãi tài chính 0đ, lưu ý số lượng đăng ký gói ưu đãi tài chính có hạn, quý phụ huynh 
          liên hệ Phòng Tuyển sinh để biết thêm chi tiết.

Quy định về học phí:
          Học phí và các khoản phí khác phụ huynh phải đóng trước thời gian học sinh nhập học, áp dụng cho tất cả các hình  
          thức đóng phí, bao gồm đóng phí theo tháng, theo học kỳ hoặc theo năm.
           Phụ huynh thanh toán vào ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng, khi phụ huynh đóng phí trể hạn 05 ngày (tức sau
           ngày 10 hàng tháng) phải chịu cộng thêm phụ phí trễ hạn là 5% trên tổng số tiền chưa thanh toán, thời gian chậm  
           trễ không được quá 07 ngày. Sau 07 ngày Nhà trường có quyền từ chối nhận bé tiếp tục theo học tại trường.
            Học sinh nhập học không trọn tháng thu học phí và phí bán trú trọn tuần hiện tại trở đi.
            Học sinh đã nhập học đóng học phí theo tháng sẽ không hoàn lại dưới mọi hình thức.
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC
& BÁN TRÚ

Phí dịch vụ bán trú bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa xế, 
01 bữa ăn nhẹ, 01 cử sữa ngoại nhập và dịch vụ chăm 
sóc bán trú tại trường.

Hàng tháng 2.000.000



III. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

LOẠI

PHÍ GHI DANH

PHÍ TRANG BỊ
GIÁO DỤC

COMBO KITS
HỌC TẬP

KHOẢN THU

2.000.000

3.000.000

1.550.000

GHI CHÚ

Đóng 1 lần duy nhất khi đăng ký nhập học để giữ chỗ và 
đảm bảo việc mở lớp

Nhà trường chuẩn bị cho học sinh bộ dụng cụ học tập, dụng 
cụ trải nghiệm, các đồ dùng ứng dụng thực tế sau khi học 
qua bài giảng, phần mềm giáo dục cho các phương pháp dạy 
học hiện đại đổi mới. Phí này đã bao gồm Sách tiếng Anh, tài 
liệu học cụ trong suốt 1 năm học bé theo học tại Trường.

Đồng phục: 04 bộ đồng phục (02 chính khóa + 02 thể 
dục) + 1 nón 
Bộ mền gối cá nhân 01 túi đựng, 01 gối, 01 áo gối, 01 mền 
tiêu chuẩn). 

ĐƠN VỊ
TÍNH

01 lần duy nhất

Hàng năm

Hàng năm

IV. DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Lưu ý:
         Phí trang bị giáo dục và combo kits học tập đóng 01 lần cho 01 năm học và được thu cùng thời điểm với học phí    
          chính khóa trong lần đóng phí đầu tiên. 
          Trẻ nhập học trong Học kỳ I đóng 100% phí trang bị giáo dục, trẻ nhập học trong Học kỳ II đóng 50 % phí.  
          Phí ghi danh, phí trang bị giáo dục và combo kits học tập không được hoàn trả trong mọi trường hợp. 
          Trẻ mới nhập học bắt buộc mua trọn combo kits học tập. Trẻ đang theo học tại Trường có thể mua lẻ từng loại.  
           Căn cứ vào ngày nhập học, phụ huynh trang bị combo kits mỗi năm học/lần cho bé.    

1. Dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ:

LOẠI DỊCH VỤ

Giữ ngoài giờ hàng ngày
(17h30-18h30)

Phí ăn tối
(từ 17h - 17h30)

THEO NGÀY

40.000đ/giờ

35.000đ

THEO THÁNG

850.000đ

700.000đ

YÊU CẦU

Phụ huynh học sinh
đăng ký trước 1 ngày

Ghi chú:
         Phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ sau 17h00 theo tháng có thể đăng ký tại Phòng Tuyển sinh của Trường vào đầu    
         mỗi tháng và quyết toán cùng thời gian quy định với học phí trong tháng tiếp theo. 
         Đối với các trường hợp đột xuất, phụ huynh vui lòng liên hệ HOTLINE Phòng Tuyển sinh để được hỗ trợ và đóng 
         phí ngay sau khi sử dụng dịch vụ. 
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V. QUY ĐỊNH VỀ BẢO LƯU, THÔI HỌC VÀ HOÀN PHÍ

1. Trường hợp trẻ bảo lưu
      Phụ huynh đã đóng học phí nhưng chưa sử dụng khoản học phí đó tối thiểu 15 ngày trở lên, được gọi là bảo lưu.
      Phụ huynh cần nộp đơn bảo lưu các khoản phí tối thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của trẻ. Thời gian bảo lưu chỉ   
      có giá trị trong năm học đó. Phí trang bị giáo dục cũng sẽ được bảo lưu trong năm học đó khi trẻ quay trở lại học. 

 2. Trường hợp trẻ thôi học 
      Phụ huynh cần thông báo với nhà trường tối thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của trẻ. Học phí và các khoản 
      phí khác từ ngày thông báo đến ngày học cuối cùng trong tháng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.  
      Nếu sau khi thôi học, trẻ xin nhập học lại Nhà trường sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh như đối với học sinh mới.            
     Các khoản phí phải nộp sẽ tuân thủ theo quy định tài chính của năm học mà trẻ nhập học lại. 
 3. Trường hợp hoàn phí
      Học phí chỉ được hoàn lại đối với các trường hợp đóng học phí theo học kỳ hoặc theo năm. Việc hoàn phí không áp dụng 
     cho các trường hợp sử dụng học bổng hay gói quà tặng ưu đãi. 
      • Đóng học phí theo học kỳ: hoàn trả 50% học phí chưa học. 
      • Đóng học phí theo năm: hoàn trả 70% học phí chưa học. 

 Lưu ý: 
      • Chỉ áp dụng khi học phí chưa học tối thiểu phải còn đủ 03 tháng. Đối với các trường hợp học phí chưa học còn 
      dưới 03 tháng sẽ không hoàn tiền mà được bảo lưu hoặc chuyển nhượng (đối tượng chuyển nhượng là anh/chị/em ruột)
      • Đối với các trường hợp trẻ đã đóng đầy đủ các khoản phí nhưng thôi học trước ngày nhập học chính thức theo đăng ký 
      ban đầu của phụ huynh cũng cần tuân thủ theo quy định về thời hạn nộp đơn thôi học để được hoàn trả học phí theo 
      quy định.
      • Phí bán trú chỉ được hoàn lại đối với các trường hợp học sinh nghỉ học có phép liên tục 1 tuần trở lên. Đơn giá hoàn lại       
      tương ứng 330.000đ/tuần. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán sẽ được Nhà trường thông báo bằng văn bản và là cơ sở để 
      hoàn phí bán trú. 
      • Phí dịch vụ bán trú có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm, giá xăng dầu 
      và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng. 

2. Đơn giá đồng phục bổ sung theo nhu cầu:

STT

1

2

3

4

5

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

Bộ

Cái

Bộ

Cái

ĐƠN GIÁ (VND)

215.000

195.000

205.000

500.000

70.000

LOẠI

Đồng phục chính khóa

Đồng phục thể dục

Balo APK

Bộ mền gối cá nhân

Nón
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