
I. THỜI GIAN HỌC:
Thời gian học của học sinh tại Trường Mầm Non Thế giới Mặt Trời là 8:00 đến 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

 

II. CÁC KHOẢN HỌC PHÍ (Đơn vị tính: Đồng Việt Nam):

A. PHÍ HỒ SƠ ĐẦU VÀO:
Phí Hồ sơ Đầu vào 3.000.000VND là khoản phí không hoàn lại và đóng 1 lần ngay khi nộp Phiếu Thông tin 

Tuyển sinh, cùng lúc với việc đặt lịch hẹn cho buổi phỏng vấn.

 
B. PHÍ GHI DANH:

Phí Ghi danh 20.000.000VND là khoản phí không hoàn lại và đóng 1 lần trong vòng 7 ngày sau khi Học sinh nhận 

được Thư Thông báo Chấp thuận học từ trường. Khoản phí này đảm bảo việc giữ chỗ cho Học sinh tại trường.

C. HỌC PHÍ:
Tại Trường Mầm Non Thế giới Mặt Trời, chúng tôi cung cấp 03 (ba) lựa chọn đóng học phí như sau để hỗ trợ 

Phụ huynh và gia đình: 

• Lựa chọn 1: Thanh toán đầy đủ học phí trọn năm để nhận được ưu đãi thanh toán sớm 10% với khả năng 

hoàn trả.

• Lựa chọn 2: Thanh toán 02 lần trong 1 năm để nhận ưu đãi 5% với khả năng hoàn trả.

• Lựa chọn 3: Thanh toán theo Quý và không có khả năng hoàn trả.

Vui lòng xem bảng học phí bên dưới:

• Tất cả các loại phí cần được thanh toán trước thời hạn đã được thông báo.

• Học phí trên đã bao gồm tiền học, tiền ăn, đồng phục, chương trình phát triển toàn diện cho

   tất cả các độ tuổi.

• Học phí sẽ không được trừ cho dù có bất kỳ tình huống nào.

ĐỘ TUỔI
PHÍ HỒ SƠ ĐẦU VÀO

(đóng một lần & không hoàn lại)
PHÍ GHI DANH

 (đóng một lần & không hoàn lại)

18 - 36 tháng 

3 tuổi  - 4 tuổi 

4 tuổi  - 5 tuổi

3.000.000 20.000.000

HỌC PHÍ
PHÍ ĐÓNG TRỌN NĂM PHÍ HỌC KỲ (X2) PHÍ QUÝ (X4)

Tất cả các lớp 396.000.000

435.600.000

209.000.000

229.900.000

110.000.000

121.000.000

THÔNG TIN TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2022 - 2023

Đóng trước ngày
14.06

Đóng trước ngày
14.06 và 02.12

Đóng trước ngày 14.06,
31.08, 02.12, 28.02, 03.03

Tất cả các lớp
với Học sinh

có quyền đặc biệt
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D. PHÍ ĐẶT CỌC TÁI NHẬP HỌC:
Đối với tất cả Học sinh trở lại trường Mầm Non Thế giới Mặt Trời, Phí đặt cọc 45.000.000VND cho việc tái 

nhập học sẽ được thanh toán vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, để đảm bảo một chỗ cho Học sinh. Khoản 

tiền cọc này là bắt buộc và nếu không thanh toán trước ngày qui định có thể dẫn đến việc mất chỗ. 

Khoản tiền cọc này sẽ được trừ vào học phí khi Học sinh quay lại học vào năm học tới. Khoản tiền cọc 

này không được chuyển nhượng cho Học sinh khác.

 

E. PHÍ NHẬP HỌC TRỄ:
Trường chấp nhận việc nhập học trễ của Học sinh mới tùy thuộc vào chỗ trống tại thời điểm nhất định. 

Đối với Học sinh đăng ký sau khi bắt đầu năm học, các khoản phí sẽ được áp dụng như sau: 

F. RÚT HỒ SƠ/CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ:
• Không hoàn tiền cho Phụ huynh chọn thanh toán học phí theo Quý vì bất kỳ lý do gì.

• Thư thông báo chính thức cho việc rút hồ sơ Học sinh được nộp cho Văn phòng Tuyển sinh trước ít nhất 60 ngày.

• Ưu đãi học phí chỉ áp dụng cho trường hợp Học sinh học đủ 1 năm học, đối với những trường hợp rút hồ sơ sớm, 

tất cả các trường hợp ưu đãi đều bị loại bỏ. Tất cả các khoản phí bắt buộc và tùy chọn khác là không 

hoàn lại.

• Chính sách hoàn học phí khi rút hồ sơ như sau:

NGÀY NHẬP HỌC % của Học phí

Bất cứ lúc nào trong Học kỳ 1

Bất cứ lúc nào trong Học kỳ 2

Bất cứ lúc nào trong Học kỳ 3

Bất cứ lúc nào trong Học kỳ 4

100%

80%

60%

35%

NGÀY RÚT HỒ SƠ % HOÀN PHÍ

Bất cứ lúc nào trong Học kỳ 1

Bất cứ lúc nào trong Học kỳ 2

Bất cứ lúc nào trong Học kỳ 3

Bất cứ lúc nào trong Học kỳ 4

60%

40%

15%

KHÔNG ÁP DỤNG
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III. CHÍNH SÁCH CHUNG:
A. ƯU ĐÃI GIA ĐÌNH:

• Gia đình có từ hai anh chị em ruột trở lên học chung trường và cùng đóng học phí theo quy định thì 

kể từ người con thứ 2 sẽ được ưu đãi giảm 5% mức học phí. Chính sách này chỉ áp dụng cho học phí, 

không áp dụng cho bất kỳ khoản phí hay chính sách nào khác. Chính sách này sẽ không áp dụng đối 

với gia đình có anh chị em ruột đã được nhận/ tham gia chính sách hỗ trợ học phí hay bất kỳ chính 

sách học phí nào khác từ Trường.

• Ưu đãi được áp dụng cho trẻ nhỏ nhất trong mọi trường hợp và với mức học phí thấp hơn.

B. PHÍ NỘP TRỄ:
• Phụ huynh được yêu cầu đảm bảo rằng tất cả các khoản phí được thanh toán trước thời hạn yêu 

cầu và trách nhiệm không thể được giao cho một đơn vị nào khác. Nếu việc thanh toán lệ phí không 

được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày qui định, trường sẽ cộng thêm 5% tiền phạt cho các 

khoản phí chưa thanh toán.

• Nếu không có khoản thanh toán nào được thực hiện sau 30 ngày kể từ ngày qui định, trường sẽ 

không phát hồ sơ Học sinh và báo cáo học tập đến gia đình và Học sinh sẽ không được tiếp tục theo 

học tại trường cho đến khi học phí được thanh toán đầy đủ.

                                                                                          

C. CHI TIẾT TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:
• Tất cả các khoản phí có thể được đóng bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản 

Trường Mầm Non Thế giới Mặt Trời. Các loại phí cần đóng đúng số đã thông báo, không bao gồm phí 

chuyển khoản. Phụ huynh sau khi chuyển khoản, vui lòng email hoặc gửi bản sao ủy nhiệm chi/giấy 

chuyển tiền ngân hàng cho Bộ phận Học vụ.

• Trong trường hợp thanh toán từ bên ngoài Việt Nam, tỷ giá hối đoái hiện hành sẽ được áp dụng 

tương ứng.

Tên tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng:

TRƯỜNG MẦM NON THẾ GIỚI MẶT TRỜI

1658 363 0001
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