BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH
“CHỌN LỰA CHO CON - TƯƠNG LAI VẸN TOÀN”
I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
- “Chọn lựa cho con – Tương lai vẹn toàn” là chương trình tài chính mà nhà trường mong muốn đồng hành cùng
ươc mơ thế hệ trẻ tài năng, san sẻ âu lo của bố mẹ, giúp giảm các áp lực về học phí của con.
- Khi tham gia chương trình, Phụ huynh sẽ đựơc hoàn trả 100% học phí đã đóng khi kết thúc thời hạn Hợp đồng
(ngoại trừ các trường hợp kết thúc trước hạn).
- Sau khi hoàn tất việc đóng phí học sinh sẽ được học tại trường bắt đầu từ năm học 2020- 2021 cho đến hết
thời gian tham gia chương trình mà không cần đóng học phí chính khóa; ngoại trừ Lệ phí ghi danh, Phí bán trú,
Bộ kits Phí xe đưa rước, Phí dịch vụ hỗ trợ và các khoản phí khác, Phụ huynh sẽ đóng theo biểu phí do trường
công bố hằng năm.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
- Áp dụng tại các Trường iSchool: Cẩm Phả, Hà Tỉnh, Quảng Trị, Quy Nhơn, Ninh Thuận, Long An, Rạch Giá
và Sóc Trăng, cho tất cả học sinh/phụ huynh cũ và mới trong năm 2020 - 2021.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
STT

Loại Chương trình

Đối tượng tham gia chương trình

1

Chương trình 5 năm – Mầm Non

Phụ huynh có con học Mầm Non

2

Chương trình 5 năm – Tiểu Học

Phụ huynh có con từ lớp 1

3

Chương trình 7 năm

Phụ huynh có con học từ bất kỳ cấp lớp nào.

4

Chương trình 12 năm

Phụ huynh có con học từ bất kỳ cấp lớp nào.

IV. BIỂU PHÍ (VNĐ)
Chương trình 5 năm
Mầm Non
180,000,000

Tiểu Học

Chương trình
7 năm

Chương trình
12 năm

190,000,000

270,000,000

450,000,000

V. THỜI HẠN THANH TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
- Thời gian triển khai chương trình từ ngày 01/03/2020 đến 31/12/2020.
- Phụ huynh đăng ký tham gia chương trình và đóng phí giữ chỗ 5 triệu đồng/học sinh (phí này không hoàn lại
và được cấn trừ vào các khoản phí khác khi trở thành học sinh của Nhà trường).
- PH ký Hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký và đóng tiền thành 02 đợt với thời hạn như sau:
+ Đợt 01: 30% giá trị chương trình tại ngày ký HĐ.
+ Đợt 02: 70% giá trị chương trình trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐ và trước ngày nhập học.
- Phụ huynh có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng thẻ tại nhà trường.
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VI. CÁC QUI ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời điểm có hiệu lực
- Sau khi đóng tiền 100% chương trình thì chương trình “Chọn lựa cho con, Tương lai vẹn toàn” có hiệu lực
áp dụng kể từ năm học 2020 – 2021 cho đến hết thời hạn hợp đồng của chương trình.
2. Chuyển nhượng hợp đồng chương trình
- Mỗi lần chuyển nhượng chỉ được chuyển nhượng cho một người; phí hồ sơ chuyển nhượng là 10% giá trị
chương trình cho mỗi lần chuyển nhượng, không giới hạn số lần chuyển nhượng.
- Khi chuyển nhượng, Trường – Bên Chuyển nhượng – Bên Nhận Chuyển nhượng đồng ý ký hết Phụ lục HĐ.
- Thời hạn của HĐ là không thay đổi sau (các) lần chuyển nhượng.
- Học sinh nhận chuyển nhượng phải hoàn thành và đạt yêu cầu tối thiểu các bài kiểm tra đầu vào của Trường
và áp dụng chương trình vào đầu mỗi học kỳ.
3. Chuyển đổi loại chương trình
- Được chuyển đổi sang các trường cùng nhãn hoặc trường khác nhãn trong hệ thống NHG sau 1 năm kể từ
ngày hoàn tất đóng tiền theo quy định của chương trình.
- Học sinh phải hoàn thành các bài kiểm tra đầu vào của trường nhận học học sinh và áp dụng chương trình
tại trường này vào đầu mỗi học kỳ.
- Chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất trong thời hạn chương trình.
- PH không phải đóng phí chuyển đổi và được miễn lệ phí ghi danh khi chuyển đổi sang các trường khác trong
hệ thống NHG.
4. Hoàn trả khi kết thúc hợp đồng chương trình
- Sau khi kết thúc chương trình theo thời hạn, số tiền được hoàn trả là 100% số tiền chương trình đã đóng (trừ
các khoản phí còn nợ, nếu có)
- Việc thanh toán sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng đến hạn và phụ huynh đã
hoàn tất các hồ sơ liên quan.

Thông tin chi tiết quý phụ huynh vui lòng liên hệ phòng tuyển sinh

inh
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