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  FOR 2018-2019 ACADEMIC YEAR 

 Biểu Phí Năm Học 2018-2019 
 
 
 

 Currency: VND - Đơn vị tính: VNĐ 

  

Age group 
Bậc học 

Grade 
levels 

Cấp lớp 

 Tuition fee – MOET & Cambridge Academic 
Programme (CAP) 

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & 
Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge 

Tuition fee – MOET & Cambridge English 
Programme (CEP) 

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo &  
Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge 

 Annual 
Đóng 1 lần cả 

năm 

 Semester x 2 
Đóng 2 kỳ  

Term x 4 
Đóng 4 kỳ 

 Annual 
Đóng 1 lần cả 

năm 

 Semester x 2 
Đóng 2 kỳ  

Term x 4 
Đóng 4 kỳ 

PRESCHOOL 
MẦM NON 

Nursery 
Nhà trẻ  

  
 127.792.000 63.896.000 31.948.000 

Preschool 1 
Lớp Mầm  

  
 127.792.000 63.896.000 31.948.000 

Preschool 2 
Lớp Chồi  

  
 127.792.000 63.896.000 31.948.000 

Preschool 3 
Lớp Lá 130.108.000 65.054.000 32.527.000    

PRIMARY 
TIỂU HỌC 

Grade 1 
Lớp 1  140.780.000 70.390.000 35.195.000 132.492.000 66.246.000 33.123.000 

Grade 2 
Lớp 2  147.308.000 73.654.000 36.827.000 138.628.000 69.314.000 34.657.000 

Grade 3 
Lớp 3  153.828.000 76.914.000 38.457.000 144.768.000 72.384.000 36.192.000 

Grade 4 
Lớp 4  163.616.000 81.808.000 40.904.000 153.980.000 76.990.000 38.495.000 

Grade 5 
Lớp 5  173.412.000 86.706.000 43.353.000 163.196.000 81.598.000 40.799.000 

SECONDARY 
TRUNG HỌC 

Grade 6 
Lớp 6  183.688.000 91.844.000 45.922.000 172.900.000 86.450.000 43.225.000 

Grade 7 
Lớp 7  193.484.000 96.742.000 48.371.000 182.104.000 91.052.000 45.526.000 

Grade 8 
Lớp 8  206.528.000 103.264.000 51.632.000 194.388.000 97.194.000 48.597.000 

Grade 9 
Lớp 9  235.884.000 117.942.000 58.971.000 222.008.000 111.004.000 55.502.000 

Grade 10 
Lớp 10  252.200.000 126.100.000 63.050.000 237.360.000 118.680.000 59.340.000 

Grade 11 
Lớp 11 365.000.000 182.500.000 91.250.000 255.772.000 127.886.000 63.943.000 

Grade 12 
Lớp 12 

386.815.000 
 

211.033.000 
Semester 1    

(Kỳ 1) 

128.548.000 
Term 1 

(Học phần 1) 

296.312.000 

160.238.000 
Semester 1  

(Kỳ 1) 

97.607.000  
Term 1 

(Học phần 1) 

175.782.000 
Semester 2   

(Kỳ 2) 

82.485.000 
Term 2, 3, 4 

(Học phần 2, 3, 4) 136.074.000  
Semester 2  

(Kỳ 2) 

62.631.000 
Term 2, 3, 4 

(Học phần 2, 3, 4) 
10.812.000 

MOET Exam 
Preparation 

(Học phần ôn thi) 

10.812.000  
MOET Exam 
Preparation 

(Học phần ôn thi) 
 

Fees and charges for mainstream programmes at all VAS campuses excluding Riverside and Sala campus 

Học phí chính khóa tại các cơ sở VAS không bao gồm cơ sở Riverside và Sala 
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Currency: VND - Đơn vị tính: VNĐ 

 

Age group 
Bậc học 

Grade levels 
Cấp lớp 

 Tuition fee – MOET & Cambridge Academic 
Programme (CAP) 

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & 
Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge 

Tuition fee – MOET & Cambridge English 
Programme (CEP) 

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo &  
Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge 

 Annual 
Đóng 1 lần cả 

năm 

 Semester x 2 
Đóng 2 kỳ  

Term x 4 
Đóng 4 kỳ 

 Annual 
Đóng 1 lần cả 

năm 

 Semester x 2 
Đóng 2 kỳ  

Term x 4 
Đóng 4 kỳ 

PRESCHOOL 
MẦM NON 

Nursery 
Nhà trẻ  

  
 134.156.000 67.078.000 33.539.000 

Preschool 1 
Lớp Mầm  

  
 134.156.000 67.078.000 33.539.000 

Preschool 2 
Lớp Chồi  

  
 134.156.000 67.078.000 33.539.000 

Preschool 3 
Lớp Lá 136.588.000 68.294.000 34.147.000    

PRIMARY 
TIỂU HỌC 

Grade 1 
Lớp 1  147.796.000 73.898.000 36.949.000 139.092.000 69.546.000 34.773.000 

Grade 2 
Lớp 2  154.648.000 77.324.000 38.662.000 145.536.000 72.768.000 36.384.000 

Grade 3 
Lớp 3  161.492.000 80.746.000 40.373.000 151.984.000 75.992.000 37.996.000 

Grade 4 
Lớp 4  171.772.000 85.886.000 42.943.000 161.656.000 80.828.000 40.414.000 

Grade 5 
Lớp 5  182.056.000 91.028.000 45.514.000 171.328.000 85.664.000 42.832.000 

SECONDARY 
TRUNG HỌC 

Grade 6 
Lớp 6  192.824.000 96.412.000 48.206.000 181.492.000 90.746.000 45.373.000 

Grade 7 
Lớp 7  203.108.000 101.554.000 50.777.000 191.160.000 95.580.000 47.790.000 

Grade 8 
Lớp 8  216.804.000 108.402.000 54.201.000 204.060.000 102.030.000 51.015.000 

Grade 9 
Lớp 9  247.628.000 123.814.000 61.907.000 233.060.000 116.530.000 58.265.000 

Grade 10 
Lớp 10  264.760.000 132.380.000 66.190.000 249.176.000 124.588.000 62.294.000 

Grade 11 
Lớp 11 365.000.000 182.500.000 91.250.000 268.512.000 134.256.000 67.128.000 

Grade 12 
Lớp 12 

386.815.000 

211.033.000 
Semester 1    

(Kỳ 1) 

128.548.000  
Term 1       

(Học phần 1) 

311.080.000 

168.526.000 
Semester 1  

(Kỳ 1) 

102.655.000  
Term 1    

(Học phần 1) 

175.782.000 
Semester 2  

(Kỳ 2) 

82.485.000  
Term 2, 3, 4 
(Học phần 

2,3,4) 142.554.000 
Semester 2 

(Kỳ 2) 

65.871.000  
Term 2, 3, 4 
(Học phần 

2,3,4) 

10.812.000 
MOET Exam 
Preparation 

(Học phần ôn 
thi) 

10.812.000 
MOET Exam 
Preparation 

(Học phần ôn 
thi) 

 

 

 

 

 

Fees and charges for mainstream programmes at Riverside campus - Học phí chính khóa tại cơ sở Riverside 
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    Currency: VND - Đơn vị tính: VNĐ 

 

Age group 
Bậc học 

Grade levels 
Cấp lớp 

 Tuition fee – MOET & Cambridge Academic 
Programme (CAP) 

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & 
Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge 

Tuition fee – MOET & Cambridge English 
Programme (CEP) 

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & 
Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge 

 Annual 
Đóng 1 lần cả 

năm 

 Semester x 2 
Đóng 2 kỳ  

Term x 4 
Đóng 4 kỳ 

 Annual 
Đóng 1 lần cả 

năm 

 Semester x 2 
Đóng 2 kỳ  

Term x 4 
Đóng 4 kỳ 

PRESCHOOL 
MẦM NON 

Nursery 
Nhà trẻ  

   
146.884.000 73.442.000 36.721.000 

Preschool 1 
Lớp Mầm  

   
146.884.000 73.442.000 36.721.000 

Preschool 2 
Lớp Chồi  

   
146.884.000 73.442.000 36.721.000 

Preschool 3 
Lớp Lá 149.548.000 74.774.000 37.387.000    

PRIMARY 
TIỂU HỌC 

Grade 1 
Lớp 1  161.824.000 80.912.000 40.456.000 152.292.000 76.146.000 38.073.000 

Grade 2 
Lớp 2  169.328.000 84.664.000 42.332.000 159.348.000 79.674.000 39.837.000 

Grade 3 
Lớp 3  176.824.000 88.412.000 44.206.000 166.408.000 83.204.000 41.602.000 

Grade 4 
Lớp 4  188.084.000 94.042.000 47.021.000 177.004.000 88.502.000 44.251.000 

Grade 5 
Lớp 5  199.348.000 99.674.000 49.837.000 187.600.000 93.800.000 46.900.000 

SECONDARY 
TRUNG HỌC 

Grade 6 
Lớp 6  211.092.000 105.546.000 52.773.000 198.684.000 99.342.000 49.671.000 

Grade 7 
Lớp 7  222.356.000 111.178.000 55.589.000 209.268.000 104.634.000 52.317.000 

Grade 8 
Lớp 8  237.356.000 118.678.000 59.339.000 223.396.000 111.698.000 55.849.000 

Grade 9 
Lớp 9  271.116.000 135.558.000 67.779.000 255.160.000 127.580.000 63.790.000 

Grade 10 
Lớp 10  289.884.000 144.942.000 72.471.000 272.812.000 136.406.000 68.203.000 

Grade 11 
Lớp 11 365.000.000 182.500.000 91.250.000 293.988.000 146.994.000 73.497.000 

Grade 12 
Lớp 12 

386.815.000 

211.033.000  
Semester 1  

(Kỳ 1) 

128.548.000  
Term 1   

(Học phần 1) 

340.610.000 

185.100.000 
Semester 1 

(Kỳ 1) 

112.751.000 
Term 1   

(Học phần 1) 

175.782.000 
Semester 2  

(Kỳ 2) 

82.485.000  
Term 2, 3, 4 
(Học phần 

2,3,4) 155.510.000 
Semester 2 

(Kỳ 2) 

72.349.000 
Term 2, 3, 4 
(Học phần 

2,3,4) 

10.812.000 
MOET Exam 
Preparation 

(Học phần ôn 
thi) 

10.812.000 
MOET Exam 
Preparation 

(Học phần ôn 
thi) 

  

Fees and charges for mainstream programmes at Sala campus - Học phí chính khóa tại cơ sở Sala 
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• The facilities fee is applicable for enrollments at Garden Hills. 

Phí cơ sở vật chất được áp dụng cho học sinh đăng ký học tại cơ sở Garden Hills. 
 

• Fee amount: VND 11.250.000 / student. 
Mức phí: 11.250.000 đồng (VNĐ) / học sinh. 
 

• This fee is a one-time payment and non-refundable in the following cases: 
- The concerned student does not commence school at or is withdrawn from VAS. 

- The concerned student has attended school at Garden Hills campus and is subsequently transferred to another campus of VAS. 

  Khoản phí này chỉ đóng một lần và sẽ không được hoàn lại trong các trường hợp sau:  

- Học sinh không nhập học hoặc ngưng học trong hệ thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc (VAS). 

- Học sinh đã nhập học tại Cơ sở Garden Hills và sau đó chuyển sang Cơ sở khác thuộc hệ thống VAS.   

 
 

 

  

• The reservation fee is applicable for both re-enrollment and first-time enrollment to guarantee a place at VAS for the school year 
2018-2019 and ensure that proper facilities, teaching staff, teaching and learning resources can be made available to accommodate 
the students’ learning appropriately.  
Phí giữ chỗ áp dụng cho cả học sinh tái ghi danh hoặc đăng ký lần đầu năm học 2018-2019 nhằm đảm bảo việc giữ chỗ cho năm học này, cũng 

như việc học tập của học sinh được sắp xếp chu đáo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, các trang thiết bị và phương tiện giảng dạy. 

 
• The reservation fee must be paid before 15 May 2018 and is valid until 13 August 2018. This fee will be deducted against the 

payment of 2018-2019 tuition fees made by parents. Should parents not complete the enrollment papers and pay the agreed tuition 
fees for their child in full by this date, this fee will become null and void and non-deductible. 
Khoản phí này phải được đóng trước ngày 15/05/2018 và có hiệu lực đến ngày 13/08/2018. Khoản phí này sẽ được cấn trừ khi phụ huynh đóng 

học phí cho năm học 2018-2019. Sau ngày này, nếu phụ huynh không hoàn tất việc đóng học phí và các thủ tục nhập học năm học 2018-2019 

cho học sinh, thì khoản phí này không còn hiệu lực và không được cấn trừ. 

 

• The reservation fee is non-refundable in all cases. 
Khoản phí này không được hoàn lại trong mọi trường hợp. 

 
• Fee amount: VND10,000,000/ student.                 

Mức phí: 10.000.000 đồng (VNĐ)/ học sinh. 
 

 

 

 

   Currency: VND - Đơn vị tính: VNĐ 

 

               Age group 

               Bậc học 

Description 

Diễn giải 

   

PRESCHOOL 

Mầm non 

PRIMARY 

Tiểu học 

SECONDARY 

Trung học 

Registration fee 

Phí nhập học  
5.000.000 10.000.000 10.000.000 

Application fee 

Phí đăng ký 
1.000.000 2.000.000 2.000.000 

 
 

• Application fee shall be paid in full as soon as students have been enrolled and done the placement test. 
Phí đăng ký được đóng 1 lần khi học sinh đăng ký và làm bài kiểm tra xếp lớp đầu vào. 
 

• Registration fee shall be paid in full for the first enrollment. The registration fee waiver is applicable to VAS students’ re-enrollment 

within two years from leaving the school. 
Phí nhập học phải được đóng đầy đủ cho lần nhập học đầu tiên. Phí nhập học sẽ được miễn trong trường hợp học sinh tái ghi danh trong vòng 2 

năm kể từ khi nghỉ học tại VAS. 

 

• These fees are a one-time payment and non-refundable. 
Các khoản phí này chỉ đóng một lần và sẽ không được hoàn lại. 

  

Facilities Fee for Garden Hills Campus – Phí cơ sở vật chất áp dụng cho cơ sở Garden Hills 

  Reservation Fee – Phí giữ chỗ 

  Application and Registration Fee – Phí đăng ký và Phí nhập học 
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Term 

Học phần 

Payment Date 

Thời hạn đóng phí 

Term Commencement Date 

Thời gian bắt đầu học phần 

Other grades 

Các lớp khác 

Grade 12  

Lớp 12 

Other grades 

Các lớp khác 

Grade 12  

Lớp 12 

I 30/07/2018 18/06/2018 13/08/2018 02/07/2018 

II 08/10/2018 08/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 

III 19/12/2018 19/12/2018 02/01/2019 02/01/2019 

IV 04/03/2019 04/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 

MOET Exam 

Preparation 

Học phần ôn thi tốt 

nghiệp 

 04/03/2019  27/05/2019 

 
 

• All fees are to be paid on time as mentioned in this fees schedule. Late payment fee of 0.2% for each day will be applied after 
01week from the starting date of a new term. If the fees remain unpaid after 30 days from the starting date of the new term, the 
School reserves the right to withhold school reports and terminate its service provision to the concerned student until all overdue 
fees are received by the school. In the event that the concerned student is withdrawn from the school after this period, parents will 
still be liable to pay all the outstanding fees owed to the school.  
For any case where (i) the tuition fees for a student remain outstanding for 30 days, and (ii) the School has terminated its service 
for such student, the School will reserve the right at its sole discretion to accept or refuse any re-enrollment by such student in the 
future. 
Please refer to further information provided by VAS including VAS Student/Parent handbook, and School Rules and 
Regulations. 
 
Các khoản phí cần được đóng đúng hạn theo lịch quy định của Nhà trường. Sau 01 tuần kể từ ngày bắt đầu các học phần, Nhà trường sẽ áp 

dụng mức phí chậm nộp là 0.2%/ngày. Sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học phần, nếu các khoản phí chưa được thanh toán đầy đủ, Nhà trường 

sẽ toàn quyền giữ lại bảng điểm, học bạ và ngừng cung cấp dịch vụ học tập cho học sinh cho đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí. Trong 

trường hợp học sinh nghỉ học luôn sau thời gian này thì phụ huynh vẫn có trách nhiệm hoàn tất các khoản phí tồn đọng cho Nhà trường. 

Trong trường hợp (i) học phí đối với một học sinh đã bị chậm thanh toán 30 ngày, và (ii) Nhà trường đã cho học sinh đó thôi học, Nhà trường 

sẽ bảo lưu quyền tùy quyết của mình trong việc có chấp nhận hay từ chối bất kỳ việc nhập học lại của học sinh đó trong tương lai. 

Quý Phụ huynh vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết trong các tài liệu mà Nhà Trường đã cung cấp: Sổ tay Học sinh và Quy định 

Nhà Trường. 

 
Students enroll after school opening date: 

Học sinh nhập học sau khai giảng: 

 

* For Primary and Secondary students, school fees shall be paid as per the following payment schedule. 
Đối với cấp Tiểu học và Trung học, học phí được tính và đóng theo lịch sau đây: 

 

Tuition fee payment schedule for Grade 1 to Grade 11  
Lịch đóng học phí đối với Lớp 1- Lớp 11 

 

Term 

Học phần 

Study time 

Thời gian học 

Period subjected to full term 

payment 

Thời gian tính phí trọn học phần 

Period subjected to partial term 

payment (*) 

Thời gian tính phí lẻ học phần (*) 

I 13/08/2018 - 21/10/2018 13/08/2018 - 14/09/2018 15/09/2018 - 21/10/2018 

II 22/10/2018 - 31/12/2018 22/10/2018 - 23/11/2018 24/11/2018 - 31/12/2018 

III 02/01/2019 - 15/03/2019 02/01/2019 - 01/02/2019 02/02/2019 - 15/03/2019 

IV 18/03/2019 - 24/05/2019 18/03/2019 - 19/04/2019 20/04/2019 - 24/05/2019 
  

 

 

 
 

 

 

 

Payment schedule – Thời hạn đóng phí 
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Payment schedule for Grade 12 – Lịch đóng học phí đối với Lớp 12 

 

Term 

Học phần 

Study time 

Thời gian học 

Period subjected to full 

term payment 

Thời gian tính phí trọn học 

phần 

Period subjected to partial 

term payment (*) 

Thời gian tính phí lẻ học phần 

(*) 

I 02/07/2018 - 21/10/2018 02/07/2018 - 24/08/2018 25/08/2018 - 21/10/2018 

II 22/10/2018 - 31/12/2018 22/10/2018 - 23/11/2018 24/11/2018 - 31/12/2018 

III 02/01/2019 - 15/03/2019 02/01/2019 - 01/02/2019 02/02/2019 - 15/03/2019 

IV 18/03/2019 - 24/05/2019 18/03/2019 - 19/04/2019 20/04/2019 - 24/05/2019 

MOET High School 

Graduation Exam 

Preparation  

Học phần ôn thi Tốt 

nghiệp THPT 

27/05/2019 - 20/06/2019 
(Applicable for grade 12 of both 

CAP and CEP / Áp dụng cho Lớp 12 

CAP và CEP) 

27/05/2019 - 20/06/2019  

 

(*) Partial term payments are 60% of full fees. 
Phí lẻ học phần được tính bằng 60% phí trọn học phần. 

(*) For Preschool students, tuition fees shall be paid in full for the enrolling month. 
Đối với cấp Mầm Non, học phí được tính theo đơn vị trọn tháng. 

 

            Early Bird Incentive / Ưu đãi đóng phí sớm 

• A discount of 5% will be applicable to payments of Total Annual Tuition Fees by June 01, 2018. 
Giảm 5% học phí đóng 1 lần cho cả năm học trước ngày 01 tháng 06 năm 2018. 

 
• A discount of 3% will be applicable to payments of Total Annual Tuition Fees by July 15, 2018 for Kindergarten to Grade 

11, and by June 18, 2018 for Grade 12. 
Giảm 3% học phí đóng 1 lần cho cả năm học trước ngày 15 tháng 07 năm 2018 đối với cấp Mầm non đến Lớp 11, và trước ngày 18 

tháng 06 năm 2018 đối với Lớp 12. 

 

(*) Note: The above Early Bird Incentive Policies cannot be applicable together with other incentive policies of similar nature. 

(*) Lưu ý: Chính sách ưu đãi đóng phí sớm cả năm nêu trên không được áp dụng cùng lúc với các chính sách ưu đãi khác cùng nội dung. 

 

Sibling Incentives / Ưu đãi dành cho anh chị em ruột (*) 
 
• A 5% discount of tuition fees for the second child will be applicable as biological sibling discount. 

Giảm 5% học phí cho con thứ hai khi phụ huynh có 2 con (anh em ruột) cùng học tại VAS.  
 

• A 10% discount of tuition fees for the third child onwards will be applicable as biological sibling discount.  
Giảm 10% học phí cho con thứ ba trở đi khi phụ huynh có từ 3 con trở lên (anh em ruột) cùng học tại VAS. 

 
(*) The sibling discount is computed based on the tuition fees of the second/third child being the youngest child to be enrolled. 
 Học phí giảm được tính trên học phí của con thứ hai/thứ ba trở đi (tức con nhỏ nhất khi ghi danh). 

 

    

                         Currency: VND- Đơn vị tính: VNĐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Meal fee is paid for the whole term. Students being enrolled after school opening date shall pay meal fee for that full enrolling week. 
Tiền ăn được đóng theo đơn vị trọn học phần. Học sinh nhập học sau ngày khai giảng sẽ đóng theo đơn vị trọn tuần. 

• Students who confirm (in writing) not to have breakfast at the school shall enjoy a 15% deduction for the meal fee of that term. 
Trường hợp học sinh đăng ký không ăn sáng sẽ được giảm trừ 15% đơn giá tiền ăn đóng trong học phần. 

Meal fee – Phí ăn uống 

Age group 

Bậc học 

Annual fee 

Đơn giá cả năm 

Term 1,2,4 fee 

Đơn giá học phần 1, 2, 4 

Term 3 fee 

Đơn giá học phần 3 (Tết) 

Weekly fee 

Đơn giá tuần 

PRESCHOOL 

MẦM NON 
24.645.000 6.395.000 5.460.000 635.000 

PRIMARY 

TIỂU HỌC 
24.645.000 6.395.000 5.460.000 635.000 

SECONDARY (G6 - G11) 

TRUNG HỌC (L6 - L11) 
30.080.000 7.805.000 6.665.000 775.000 

SECONDARY (G12) 

TRUNG HỌC (L12) 
34.675.000 

12.400.000 
Term 1 / Học phần 1 

6.665.000 775.000 
7.805.000 

Term 2, 4 / Học phần 2, 4  
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       Currency: VND - Đơn vị tính: VNĐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Sibling discount for school transportation:  
- Two-way transportation (same address): 20% discount for each student. 
- One-way transportation (same address): 10% discount for each student.  

 Chính sách giảm giá cho học sinh có anh chị em ruột sử dụng dịch vụ xe đưa rước như sau:  
- Cùng địa điểm đi và về: giảm 20% mỗi học sinh. 
- Cùng địa điểm đi hoặc về: giảm 10% mỗi học sinh. 

 
• One-way transportation is charged at 60% of the two-way transportation fee. 

Phí xe đưa rước một chiều bằng 60% mức phí xe đưa rước hai chiều.  
    

• Transportation fee is paid for the whole month. For those students, who register for the transportation service after the school  
opening date, transportation fee shall be paid for that full week. To maintain the stability of the school bus service provision,  
the computation of partial transportation fee will be made available only for students using the school bus service for the first time  
through the entire school year. 
Phí xe đưa rước được tính theo đơn vị trọn tháng. Trường hợp học sinh đăng ký đi xe sau ngày khai giảng, phí xe đưa rước được tính theo  
đơn vị trọn tuần. Để đảm bảo tính ổn định của việc bố trí xe, cách tính phí lẻ tuần chỉ áp dụng một lần khi học sinh đăng ký đi xe lần đầu  
trong niên khóa. 

 
 

 

 
Currency: VND – Đơn vị tính: VND 

 
           

             Age 

group 

                Bậc 

học 

Item 

Đồng phục 

Preschool 

Mầm non 

Primary 

Tiểu học 

Junior Secondary 

Trung học cơ sở 

Senior Secondary 

Trung học phổ thông 

T-shirt 

Áo thun 
164.000 171.000 260.000 276.000 

Trousers/skirts 

Quần / Váy 
164.000 171.000 260.000 276.000 

PE shirt 

Áo thể dục 
155.000 160.000 179.000 196.000 

PE trousers 

Quần thể dục 
165.000 165.000 187.000 187.000 

Male swimsuit 

Đồ bơi nam 
144.000 144.000 156.000 156.000 

Female swimsuit 

Đồ bơi nữ 
238.000 238.000 275.000 275.000 

Backpack 

Ba lô 
149.000 154.000 187.000 228.000 

Hat 

Nón 
46.000 47.000 47.000 47.000 

Transportation fee – Phí xe đưa rước 

Type 

Loại 

Route 1 

Tuyến 1 

(0->2km) 

Route 2 

Tuyến 2 

(2.1-4km) 

Route 3 

Tuyến 3 

(4.1->6km) 

Route 4 

Tuyến 4 

(6.1->8km) 

Route 5 

Tuyến 5 

(8.1->10km) 

Route 6 

Tuyến 6 

(10.1->12km) 

Route 7 

    Tuyến7 

  (12.1->14km) 

Monthly 

Đơn giá tháng 
1.680.000 2.730.000 3.570.000 4.305.000 4.830.000 5.355.000 5.775.000 

Weekly 

Đơn giá tuần 
391.000 635.000 830.000 1.001.000 1.123.000 1.245.000 1.343.000 

School uniform fee – Phí đồng phục 
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• School uniforms may be returned or exchanged within 15 days after purchase subject to the condition that the uniforms remain 

unused with labels intact and the payment receipt is provided. The exchange of school uniforms can be made only for the 

similar items.  

Nhà trường áp dụng việc trả và đổi đồng phục trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua với điều kiện đồng phục chưa qua sử dụng, còn nguyên 

nhãn hiệu và Phụ huynh cung cấp đầy đủ chứng từ mua đồng phục. Việc đổi đồng phục chỉ được áp dụng với các đồng phục cùng nhóm và 

cùng chủng loại. 

 
 

 

 

Currency: VND – Đơn vị tính: VNĐ 

Age group 

Bậc học 

Grade levels 

Cấp lớp 

Other collections / Khoản tạm thu 

 Notebooks 

(small size) 

Tập cỡ nhỏ 

 Notebooks 

(big size) 

Tập cỡ lớn 

 Books, stationeries 

& other fees 

Sách giáo khoa, học 

cụ và chi phí khác 

 

International Benchmark Exams Fees           

Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế  

CAP Programme 

Chương trình CAP 

CEP Programme 

Chương trình CEP 

PRESCHOOL 

MẦM NON 

Nursery                    

1.000.000  
        

Nhà trẻ 

Preschool 1, 2, 3                    

1.000.000  
        

Lớp Mầm, Chồi, Lá 

PRIMARY 

TIỂU HỌC 

Grade 1                    

5.000.000  
    

                      

8.500  

                    

11.000  Lớp 1 

Grade 2                    

5.000.000  
    

                      

8.500  

                    

11.000  Lớp 2 

Grade 3                    

5.000.000  
  

                  

585.000  

                      

8.500  

                    

11.000  Lớp 3  

Grade 4                    

5.000.000 
  

                  

585.000  

                      

8.500  

                    

11.000  Lớp 4 

Grade 5                    

5.000.000  

              

1.815.000  

                  

585.000  

                      

8.500  

                    

11.000  Lớp 5  

SECONDARY 

TRUNG HỌC 

Grade 6                    

5.000.000  
    

                      

8.500  

                    

11.000  Lớp 6 

Grade 7                    

5.000.000  
  

                  

795.000  

                      

8.500  

                    

11.000  Lớp 7 

Grade 8                    

5.000.000  

              

3.270.000  

                  

795.000  

                      

8.500  

                    

11.000  Lớp 8  

Grade 9 

8.000.000   8.500 11.000 Lớp 9 

Grade 10                    

8.000.000  

            

15.650.000      

                    

13.000  Lớp 10  

Grade 11                    

8.000.000  

            

14.575.000  

              

5.665.000    

                    

13.000  Lớp 11 

Grade 12                    

8.000.000  

            

18.655.000  

              

5.665.000    

                    

13.000  Lớp 12 

 

• Deductible collections include / Phí tạm thu bao gồm:  

- Textbooks for the MOET Programme, textbooks for the Cambridge Academic Programme (CAP) or the Cambridge 

English Programme (CEP), online reading programme, learning tools & stationeries, and health insurance for 

students.  

Sách giáo khoa Chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo, sách giáo khoa Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế 

Cambridge (CAP) hay Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge (CEP), chương trình đọc sách trực tuyến, học 

cụ, văn phòng phẩm và bảo hiểm y tế cho học sinh. 

- International benchmark exams fees are fees that VAS collect on behalf of the international exams organizations, 

such as Primary Checkpoint, Secondary Checkpoint, IGCSE, AS / A Level, IELTS, Starters, Movers, Flyers, Ket, 

Pet, etc., not including the late registration fees (if any).   

Lệ phí các kỳ thi chuẩn đánh giá quốc tế: là khoản phí VAS thu hộ các đơn vị tổ chức các kỳ thi quốc tế, bao gồm lệ 

phí thi Checkpoint Tiểu học, Checkpoint Trung học, IGCSE, AS/A Level, IELTS, Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet, 

vv… không bao gồm các khoản lệ phí đăng ký trễ hạn (nếu có). 

 

Books Pack, Stationeries & Other Fees – Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các phí khác  
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• The above fees are estimated. Final price list will be provided to parents after the school opening date or at the time when 

official exam fees are published by the respective exam organizers. 

Mức phí trên là tạm tính. Nhà trường sẽ thông báo phí chính thức sau thời điểm khai giảng năm học hoặc thời điểm có lệ phí 

thi chính thức từ các đơn vị tổ chức các kỳ thi quốc tế.    
 
 
 

 
 

• Payments of all fees must be made by bank transfer to the school account as shown below: 

Việc thanh toán các khoản phí cần được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà trường, chi tiết như sau: 

 

Item 
Stt 

CAMPUS 
CƠ SỞ 

ACCOUNT NAME 
TÊN TÀI KHOẢN 

ACCOUNT 
No. 

SỐ TK 

BANK NAME 
NGÂN HÀNG 

CAMPUSES’S ADDRESS 
ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG 

1 BA THÁNG HAI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 218952969 
ACB - CN 
TP.HCM 

594 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 
10 

2 
PHAN XÍCH 
LONG 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 218953119 
ACB - CN 
TP.HCM 

1L Phan Xích Long, Phường 3, Quận 
Bình Thạnh 

3 
TRẦN CAO 
VÂN 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 218953239 
ACB - CN 
TP.HCM 

23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, 
Quận 1 

4 LÊ QUÝ ĐÔN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 218953299 
ACB - CN 
TP.HCM 

32 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3 

5 
HOÀNG VĂN 
THỤ 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 218953449 
ACB - CN 
TP.HCM 

202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận 
Phú Nhuận 

6 SUNRISE CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 218953549 
ACB - CN 
TP.HCM 

1 – Đường số 20, Khu Him Lam, 
Phường Tân Hưng, Quận 7 

7 GARDEN HILLS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 218953589 
ACB - CN 
TP.HCM 

168 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò 
Vấp 

8 RIVERSIDE CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 252615469 
ACB - CN 
TP.HCM 

99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân 
Phú, Quận 7 

9 SALA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 252614669 
ACB - CN 
TP.HCM 

10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị mới Thủ 
Thiêm, Quận 2 

 

• Instruction for bank transfer should include information on a student’s name, ID, class, campus, and purpose of payment. 

Các thông tin của học sinh bao gồm họ tên, mã số, lớp, cơ sở học và mục đích đóng tiền cần được ghi đầy đủ khi phụ huynh thực hiện 

chuyển khoản.

 

• For payments made via ATM, parents are required to inform the Admissions Department of the transferred amount, student’s information 

and account holder name. 

Trường hợp chuyển khoản bằng ATM, phụ huynh cần thông báo với phòng Giáo vụ về số tiền thanh toán, các thông tin của học sinh và tên 

chủ tài khoản.

 

• If parents require an official VAT invoice, please advise the school and fill in the required forms 10 days prior to the start of a new term. 

The required invoice will be issued to parents within 20 days after the date of payment. 

Phụ huynh có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính vui lòng thông báo và điền thông tin theo mẫu đơn của nhà trường 10 ngày trước khi bắt đầu 

học phần mới. Nhà trường sẽ gửi hóa đơn cho phụ huynh sau 20 ngày kể từ ngày đóng tiền. 

 

 
 

• Refund, deferral, transfer of school fees shall be considered only for the following cases: 

Việc hoàn trả, bảo lưu, chuyển đổi học phí chỉ được Nhà trường xem xét trong các trường hợp sau: 

- Parents change workplace (1) and/or move to another province/city/country (2), making it impossible for a student to 

continue his/her study with the school.  

Phụ huynh học sinh chuyển nơi công tác (1), sinh sống đến tỉnh, thành/quốc gia khác (2), không phù hợp về vị trí địa lý để học sinh có thể 

tiếp tục theo học tại trường. 

- A student suffers from a serious disease and requires long-term medical treatment (3).  

Học sinh ốm đau phải được điều trị dài hạn (3). 

  Items (1,2,3): required documents as listed below – Mục (1,2,3): hồ sơ yêu cầu được liệt kê bên dưới 

Methods of payment – Phương thức đóng phí 

Fee Deferral, Refund & Transfer Policy – Qui định về bảo lưu, hoàn trả, chuyển đổi các loại phí 



            P a g e  10 | 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• School will provide full refunds of meal and transportation fees for exam preparation days or days off declared by the school. 

Nhà trường sẽ hoàn trả 100% số tiền ăn, tiền xe các ngày học sinh nghỉ ôn thi hoặc nghỉ theo lịch của Nhà trường. 

 
(*) The remaining amount for a unit of 1 term or more is defined as the fee for an entire school term; the refund shall not be 
approved if students have attended class during that term. 
Số tiền còn lại theo đơn vị 1 học phần trở lên được định nghĩa là số tiền được xét duyệt theo đơn vị trọn học phần; nếu học sinh đã đi học 

bất kỳ ngày nào trong học phần đó thì sẽ không được xét hoàn phí. 

 

• Fee transfer is only applicable to students whose siblings are also attending the school or students whose siblings are registered 

in the same residence book. Should parents request tuition fees to be deferred/transferred/refunded, an application form must 

be filled and handed over to the school 15 days prior to the student’s withdrawal. 
 

Trường hợp chuyển phí chỉ áp dụng khi học sinh có anh chị em ruột đang theo học tại cùng hệ thống hoặc học sinh có anh chị em cùng hộ 
khẩu. Phụ huynh có nhu cầu bảo lưu/ chuyển phí/ hoàn trả học phí cần gửi đơn yêu cầu cho nhà trường 15 ngày trước ngày ngừng học của 
học sinh.  
 

Required Documents / Hồ sơ giấy tờ cần cung cấp cho Nhà trường:  

Application form as regulated by the school. 
Mẫu đơn theo quy định của nhà trường. 
 

Original receipts or VAT invoices. 
Các phiếu thu hoặc hóa đơn đỏ. 
 
Notarized copies of the birth/residence book to verify the student's relationship with the biological sibling of the same 

residence, in case of fees transfer.

Bản sao công chứng giấy khai sinh/hộ khẩu xác nhận mối quan hệ anh chị em trong các trường hợp yêu cầu chuyển phí. 

 

A copy of the parent’s work relocation letter from the parent’s employer. 

Bản sao quyết định của Công ty Phụ Huynh làm việc về việc thuyên chuyển nơi công tác. 

 

A copy of visa or boarding pass; copy of residence/temporary residence document and letter of acceptance by the destination school. 

Visa hoặc thẻ lên máy bay; giấy thường trú/tạm trú và thư chấp nhận bởi trường chuyển đến của học sinh. 

 

A copy of medical documents providing evidences for the student’s long-term absence from school due to illness. 

Hồ sơ y tế chứng minh học sinh bị bệnh dài ngày không thể đến trường. 

Item 

Khoản mục 

Tuition fee 

Học phí 

Meal fee 

Phí ăn uống 

Transportation fee 

Phí đưa rước 

Approved amount  

Số tiền xét duyệt  

Per term 

Theo đơn vị học phần 

Per a 5-day-or-more unit 

Theo đơn vị 5 ngày trở lên 

Per week. 

Theo đơn vị tuần. 

 

Refund  

Hoàn phí 

 

- School fees paid per term: 50% of 

the remaining amount refunded for 

a unit of 1 term or more (*) 

Đóng tiền học phí theo học phần: 

hoàn trả 50% số tiền còn lại theo 

đơn vị 1 học phần trở lên (*). 

 

- School fees paid annually: 70% of 

the remaining amount for each unit 

of 1 term or more (*). 

Đóng tiền học phí trọn năm: hoàn 

trả 70% số tiền còn lại theo đơn vị 

1 học phần trở lên (*) 

 

- 100% fee for 5 or more consecutive days 

off, subject to 3- days advance notice (from 

Monday to Friday) by parents. 

100% số tiền các ngày nghỉ học liên tục từ 5 

ngày trở lên và phụ huynh báo trước 3 ngày 

(thời gian báo nghỉ từ thứ 2 đến thứ 6). 

 

- 100% of the remaining fee for a unit of a 

whole week 

100% số tiền còn lại theo đơn vị trọn tuần. 

 

- 100% transportation fee for the 

remaining weeks with service 

unused, subject to 3- days advance 

notice (from Monday to Friday) by 

parents. 

100% số tiền xe các tuần còn lại 

chưa sử dụng dịch vụ và phụ huynh 

báo trước 3 ngày (thời gian báo nghỉ 

từ thứ 2 đến thứ 6). 

 

 

 

Deferral/transfer 

Bảo lưu/chuyển phí 

 

- 100% of the remaining fee for a 

unit of 1 term or more (*). 

100% số tiền còn lại theo đơn vị 1 

học phần trở lên (*). 

 

 

 

 

 

 

 

- 100% fee for 5 or more consecutive days 

off, subject to 3- days advance notice (from 

Monday to Friday) by parents. 

100% số tiền các ngày nghỉ học liên tục từ 5 

ngày trở lên và báo trước 3 ngày (thời gian 

báo nghỉ từ thứ 2 đến thứ 6). 

 

- 100% of the remaining fee for a unit of a 

whole week 

100% số tiền còn lại theo đơn vị trọn tuần. 

 

- 100% transportation fee for the 

remaining weeks with service unused, 

subject to 3-days advance notice (from 

Monday to Friday) by parents 

100% số tiền xe các tuần còn lại 

chưa sử dụng dịch vụ và phụ huynh 

báo trước 3 ngày (thời gian báo nghỉ 

từ thứ 2 đến thứ 6) 

 

 


