
 
 

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019-2020  
             

HỌC PHÍ (VND) 
 

Lớp 

Tuổi học sinh 
tại thời điểm 

1 tháng 9 năm 
2019  

Lựa chọn A:  
Học phí nguyên 

năm đã giảm 
trừ  

Lựa chọn B : Học phí đóng theo kỳ 

Học kỳ 1 
40% 

Học kỳ 2 
30% 

Học kỳ 3 
30% 

Tổng phí nếu 
đóng theo kỳ 

Lớp 1 5 344.800.000 151.700.000 113.800.000 113.800.000 379.300.000 

Lớp 2 6 412.400.000 181.500.000 136.100.000 136.100.000 453.700.000 

Lớp 3 7 412.400.000 181.500.000 136.100.000 136.100.000 453.700.000 

Lớp 4 8 412.400.000 181.500.000 136.100.000 136.100.000 453.700.000 

Lớp 5 9 419.400.000 184.500.000 138.400.000 138.400.000 461.300.000 

Lớp 6 10 419.400.000 184.500.000 138.400.000 138.400.000 461.300.000 

Lớp 7 11 468.300.000 206.100.000 154.500.000 154.600.000 515.200.000 

Lớp 8 12 468.300.000 206.100.000 154.500.000 154.600.000 515.200.000 

Lớp 9 13 468.300.000 206.100.000 154.500.000 154.600.000 515.200.000 

Lớp 10 14 498.600.000 219.400.000 164.500.000 164.600.000 548.500.000 

Lớp 11 15 498.600.000 219.400.000 164.500.000 164.600.000 548.500.000 

Lớp 12 16 535.900.000 235.800.000 176.800.000 176.900.000 589.500.000 

Lớp 13 17 535.900.000 235.800.000 176.800.000 176.900.000 589.500.000 

 
PHÍ ĐĂNG KÝ 

TUYỂN SINH 

Là phí không hoàn lại và không chuyển nhượng, được đóng một lần 

duy nhất khi phụ huynh nộp đơn đăng ký tuyển sinh. 

   3.700.000 VND 

PHÍ GHI DANH 
Là phí không hoàn lại và không chuyển nhượng, được đóng một lần 

duy nhất sau khi phụ huynh nhận được Thư mời Nhập học. 

37.300.000 VND 

PHÍ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG 

Là phí không hoàn lại và không chuyển nhượng, được đóng hàng năm 

trước khi học sinh vào học.  

46.600.000 VND 

TIỀN ĐẶT CỌC 

Là khoản tiền đóng một lần duy nhất trước khi học sinh vào học. Tiền 

đặt cọc chỉ được hoàn lại với điều kiện phụ huynh gửi thông báo bằng 

văn bản tới Trường ít nhất nguyên một kỳ học trước khi học sinh dừng 

học. Thông tin chi tiết được ghi trong “Sổ tay dành cho Phụ huynh”. 

 35.000.000 VND 
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HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN 
 

 Nếu phụ huynh lựa chọn đóng học phí nguyên năm, thì Học phí cần được đóng đầy đủ trước khi năm 
học bắt đầu. 

 Nếu phụ huynh đóng học phí theo kỳ, thì Học phí của mỗi kỳ cần được đóng trước khi học kỳ đó bắt 
đầu.  

 

NHẬP HỌC MUỘN 
 
Nếu học sinh nhập học sau khi năm học đã bắt đầu, Học phí và Phí Xây dựng trường sẽ được đóng như sau:  
 

Thời gian nhập học Học phí Phí Xây dựng trường 

Vào nửa đầu học kỳ Học phí cả học kỳ Nguyên mức phí  

Vào nửa cuối học kỳ 50% Học phí của học kỳ Tính theo tỉ lệ 

 

CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH LÀ ANH CHỊ EM RUỘT 
 

Các học sinh là anh chị em ruột cùng theo học tại Trường Quốc tế ParkCity Hanoi sẽ được áp dụng chính sách 
giảm học phí như sau:  

 Sau khi nhập học, con thứ 2 trong gia đình được giảm 5% Học phí. 

 Sau khi nhập học, con thứ 3 được giảm 25% Phí Ghi danh và 10% Học phí.  

 Sau khi nhập học, con thứ 4 và các con tiếp theo sẽ được giảm 50% Phí Ghi danh và 10% Học phí.  
 

 

 

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC GIA ĐÌNH CÓ CON THAM GIA NĂM HỌC ĐẦU TIÊN 2019-2020 
 

 Phí đăng ký: Miễn phí hoàn toàn  
 

 iPad: Mỗi học sinh được tặng một chiếc iPad phục vụ học tập 
 

 Học phí: 
 Giảm 10% mức Học phí công bố cho bất kỳ học sinh nào hoàn thành đăng ký trước ngày 
30/06/2019*  
 Giảm 5% mức Học phí công bố cho bất kỳ học sinh nào hoàn thành đăng ký từ ngày 01/07/2019*  
 Mức Học phí công bố sẽ được giữ nguyên trong 3 năm hoạt động đầu tiên của trường cho bất kỳ 
học sinh nào nhập học trong năm hoạt động đầu tiên* 
 

         * Lưu ý: Chính sách giảm học phí chỉ áp dụng cho năm học đầu tiên 2019-2020  

 
PHƯƠNG THỨC ĐÓNG PHÍ 

 

 Các khoản phí có thể được thanh toán bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản. 

 Các khoản phí giao dịch ngân hàng hay chênh lệch về tỉ giá do Phụ huynh chi trả.  
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