2019 - 2020 SCHOOL FEES
HỌC PHÍ 2019 - 2020
Tuition Fee
Học phí

Pay 9 months
Đóng 9 tháng
(-7%)

Pay 6 months
Đóng 6 tháng
(-5%)

Full day
Học nguyên ngày
7.30 am - 4.30 pm

$3,780

$2,930

$1,995

$1,019

$350

6 hours 6 tiếng
9.00 am - 3.00 pm

$3,240

$2,511

$1,410

$873

$300

4 hours 4 tiếng

$728

$250

2 hours 2 tiếng

$582

$200

Infrastructure Fee: $200
(For full day and 6 hours class)
* Pay every 12 month and non - refundable.
Including:
- Personal Accident Insurance with value up to 100 millions
VND / year
* Tuition fee can be changed once an academic year, but
not over 10%.
* Free 3 days trial.
Discount Program
- Siblings: Discount 10% tuition fee for the 2nd child, and
20% tuition fee for the 3rd child.
- Referring children: Get discount for the next month fee,
if parents refer students successfully: -30% for the 1st child, 50% for the 2nd child, and -100% for the 3rd child.
Method of Payment
- Fees can be paid in cash, debit/credit card, or bank
transfer every 1st to 7th day of the month. Any bank charges
incurred are covered by payer. All fees are nontransferable, and non- refundable.
Exceptions:
Tuition fee will be transferred to the next month, if parents
inform school of children's absence 2 weeks ahead, and the
refunded amount shall not exceed 11 days of tuition of the
month.
th
- Late payment after 15 day of the month will be charged $2
per day.

Pay 3 months
Đóng 3 tháng
(-3%)

Monthly
Hàng tháng

Pay 12 months
Đóng 12 tháng
(-10%)

Phí cơ sở vật chất: $200
(Dành cho học nguyên ngày và 6 tiếng)
* Đóng 12 tháng / 1 lần và không hoàn lại.
Bao gồm:
- Bảo hiểm tai nạn cá nhân mệnh giá lên đến 100 triệu
VND / năm
* Học phí có thể thay đổi một lần vào mỗi năm học,
nhưng không quá 10%
* Miễn phí học thử 3 ngày.
Chương trình giảm giá:
- Anh chị em ruột: giảm giá 10% học phí cho bé thứ 2,
và 20% học phí cho bé thứ 3.
- Giới thiệu bé thành công: giảm giá học phí tháng tiếp
theo, nếu phụ huynh giới thiệu bé thành công: giảm
30% cho bé thứ nhất, giảm 50% cho bé thứ 2, giảm
100% cho bé thứ 3.
Hình thức đóng học phí
- Học phí có thể trả bằng tiền mặt, thẻ, hoặc
chuyển khoản ngân hàng từ ngày mùng 1 đến ngày
mùng 7 hàng tháng. Tất cả các phí của ngân hàng do
người trả chịu. Học phí đã đóng sẽ không được
chuyển nhượng và hoàn lại.
Ngoại lệ:
Học phí sẽ được chuyển sang tháng sau nếu phụ huynh
thông báo sự vắng mặt của bé trước 2 tuần và số tiền
chuyển sang sẽ không quá 11 ngày học phí của tháng.
- Đóng học phí muộn sau ngày 15 của tháng sẽ trả trêm
$2/ngày.

Bank Account Thông tin tài khoản
Name Tên thụ hưởng: KIDS HOME COMPANY LIMITED Công ty TNHH KIDS HOME
Bank address Ngân hàng: VP Bank Phu My Hung Branch - Ngân hàng VP Bank Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
Account No Số tài khoản: 124737788
Kid’s Home Preschool
No. 7, Str. 19, My Gia 1, Phu My Hung, Tan Phu,Dist. 7, HCMC Tel: 028 62747601

