BẢNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019-2020
HỌC PHÍ
Thời gian học từ 7h30 đến 18h00, từ Thứ 2 đến Thứ 6.
NHÓM TUỔI

6 tháng - 6 tuổi

(Đơn vị: VNĐ)

12 THÁNG

6 THÁNG

3 THÁNG

1 THÁNG

(giảm 10%)

(giảm 6%)

(giảm 3%)

(Thứ 2-Thứ 6)

73.440.000

38.352.000

19.788.000

6.800.000

Các chương trình ưu đãi, giảm giá sẽ không còn giá trị khi phụ huynh yêu cầu hoàn phí bằng tiền trước hạn.
Học phí đã bao gồm:
•
•
•

Học phí học Tiếng Anh và các môn năng khiếu như Âm nhạc, Nghệ thuật, Yoga, Nấu ăn … theo chương trình tuỳ
từng lứa tuổi
Chi phí hoạt động tham quan, dã ngoại theo dự án
Chi phí nguyên vật liệu cho dự án và sự kiện hàng tháng

PHÍ CSVC, PHÍ NHẬP HỌC (KHÔNG HOÀN LẠI)
Phí cơ sở vật chất là 3.000.000 VNĐ/năm (tương đương 1.500.000 VNĐ đối với trẻ nhập học sau 1/3/2020) được thu ngay
khi bé nhập học chính thức và thu theo năm học (năm học bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 8 năm sau). Phí cơ sở vật
chất không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
Phí nhập học là 2.000.000 VNĐ được thu ngay khi bé nhập học chính thức và chỉ đóng một lần duy nhất trong suốt thời gian
học. Phí nhập học không hoàn lại trong mọi trường hợp.
Chỉ khi phụ huynh hoàn thành việc đóng các phí trên, trẻ mới được chấp nhận vào học chính thức.
TIỀN ĂN & ĐỒNG PHỤC
Tiền ăn một tháng của trẻ từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần là 1.650.000 VNĐ/tháng, tương đương 75.000 VNĐ/ngày.
Trẻ sẽ mặc đồng phục hàng ngày tới trường. Chi phí cho đồng phục là 450.000 VNĐ (gồm 2 bộ đồng phục và 1 áo phông).
PHÍ NGOÀI GIỜ
Trường nhận giữ trẻ ngoài giờ: trước 7h30 và sau 18h00 nhưng không quá 19h00 (từ Thứ 2 đến Thứ 6).
Trường nhận giữ trẻ ngày Thứ 7. Phí ngày Thứ 7 đã bao gồm tiền ăn cho bữa sáng, trưa và xế và không được hoàn lại trong
mọi trường hợp.
Phí ngoài giờ (Thứ 2 –Thứ 6)

Suất ăn muộn

Phí ngày Thứ 7 (8h00 – 16h30)

Sáng: 7h10 - 7h30

(Thứ 2 – Thứ 6)

(đã bao gồm tiền ăn)

30.000 VNĐ/suất

1.200.000 VNĐ/tháng/4ngày

Tối: 18h00 - 19h00
50.000VNĐ/20 phút

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ
Phụ huynh thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
Nếu thanh toán sau ngày 05 hàng tháng, phụ huynh vui lòng thanh toán thêm phí trả chậm là 100.000 VNĐ. Trong vòng 15
ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu tính phí chậm thanh toán, nếu các khoản phí vẫn chưa được thanh toán đầy đủ, Nhà trường
tạm ngưng cung cấp dịch vụ và phía Nhà trường hoàn toàn có quyền từ chối nhận trẻ tiếp tục theo học tại trường.

BẢNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019-2020
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO GIA ĐÌNH
Gia đình có từ 2 bé trở lên cùng đang theo học tại trường: Giảm 50% phí nhập học và 20% học phí kể từ bé thứ 2. (Chính sách
này không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi giảm giá khác)
CHÍNH SÁCH THÔI HỌC, BẢO LƯU, HOÀN TRẢ CÁC LOẠI PHÍ
Hoàn tiền ăn
Tiền ăn cho những ngày trẻ không đến trường sẽ được hoàn lại vào kỳ tính phí kế tiếp, nếu phụ huynh có thông báo trước cho
Nhà trường bằng email hoặc điền vào Đơn xin nghỉ học gửi tại Văn phòng của trường tối thiểu 01 ngày trước khi trẻ nghỉ học.
Mức hoàn tiền ăn là 75.000VNĐ/ngày.
Hoàn trả và bảo lưu học phí (Chỉ áp dụng với trường hợp đóng học phí từ 3 tháng trở lên)
Thời gian nghỉ học tạm thời của trẻ không được quá 3 tháng. Trẻ nghỉ học liên tục trên 3 tháng sẽ được xem như nghỉ học vĩnh
viễn.
Những ngày nghỉ theo Lịch nghỉ của Nhà trường sẽ không được tính là những ngày học sinh không thể đến trường cho mục
đích hoàn tiền học.
Để được giải quyết hoàn trả, bảo lưu học phí, phụ huynh cần điền thông tin vào Đơn xin nghỉ học (hoặc Đơn xin thôi học)
và gửi tới Văn phòng Nhà trường trước thời gian quy định.
Trường hợp

Điều kiện/Thủ tục

Hình thức

Ghi chú

Nghỉ tạm thời

Đơn xin nghỉ học tạm thời

(từ 1-3 tháng, tính
theo tháng)

Thông báo ít nhất 10 ngày làm
việc trước khi bắt đầu nghỉ

Không hoàn trả học phí, chỉ bảo
lưu học phí theo đơn vị tháng

Bảo lưu các chương trình
ưu đãi, giảm giá

Thôi học

Đơn xin thôi học
Thông báo ít nhất 30 ngày
trước ngày học cuối cùng

Hoàn trả tiền ăn vào kỳ tính phí
tiếp theo
Hoàn trả học phí theo số ngày
còn lại kể từ ngày học cuối
cùng của trẻ
Hoàn trả tiền ăn theo số ngày
nghỉ học thực tế

Các chương trình ưu đãi, giảm
giá không còn giá trị.
Ngày học cuối cùng của trẻ
được tính là ngày Nhà trường
nhận đơn cộng 30 ngày thông
báo theo quy định.

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON SONG NGỮ BÉ ONG SÀI GÒN
CỞ SỞ 1
ĐC: 11B Nguyễn Đình Chiểu,
P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0938 646 148
ĐT: (028) 62 62 33 44

CƠ SỞ 2
ĐC: 193/6B Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. 7, Quận 3, TP.HCM
Hotline: 0962 707 908
ĐT: (028) 393 22 638
Website: www.beongsaigon.edu.vn

CƠ SỞ 3
ĐC: 37 An Phú, P. An Phú,
Quận 2, TP.HCM
Hotline: 0822 548 748
ĐT: (028) 62 81 92 35

