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PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO
Phí Kiểm Tra Trình độ đầu 2.500.000 VNĐ, là phí trả một lần, không được hoàn trả và không được chuyển 
nhượng. Khoản phí này cần được nộp trước khi học sinh làm bài kiểm tra. Kết quả kiểm tra đầu vào có giá trị 
trong vòng 6 tháng.
PHÍ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Khoản phí này là phí trả một lần, không được hoàn trả, không được chuyển nhượng và cần được thanh toán khi 
Phụ huynh xác nhận việc nhập học.
Phí đăng ký Tuyển sinh Chương trình Quốc tế: 21,000,000tế VND
HỌC PHÍ
- Học phí không được chuyển nhượng.
- Học phí sẽ vẫn phải nộp đầy đủ trong trường hợp học sinh nghỉ học hoặc các trường hợp Nhà Trường cần phải 
dạy học trực tuyến.
KHOẢN ĐẶT CỌC
Khi xác nhận việc nhập học tại WIS, Phụ huynh cần nộp một Khoản Đặt cọc. Đây là khoản phí nộp một lần và sẽ 
được hoàn trả vào ngày cuối cùng của học sinh tại Trường, với điều kiện học sinh đã hoàn thành thủ tục xin thôi 
học theo đúng quy định và hoàn tất mọi nghĩa vụ với Nhà Trường. 
Khoản đặt cọc cho Chương trình Quốc tế: 55,000,000 VND 
PHÍ GIỮ CHỖ
Phí Giữ Chỗ được áp dụng với những học sinh mới muốn giữ chỗ trong Trường. Phí Giữ Chỗ tương đương với 
khoản nộp Đợt 1 của Học phí nộp theo Đợt. Phí Giữ Chỗ không được hoàn trả, không được chuyển nhượng và 
sẽ được trừ vào hóa đơn của lần nộp Học phí đầu tiên.
THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ
Thời hạn nộp học phí sẽ được bộ phận tuyển sinh tư vấn khi phụ huynh đăng ký nhập học. Học phí cần được 
nộp đúng thời hạn. Nhà Trường có quyền từ chối học sinh vào lớp nếu học phí chưa được nộp.
NHẬP HỌC KHI NĂM HỌC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
Nếu học sinh nhập học sau khi năm học mới đã bắt đầu, Học Phí của học sinh cho năm học đó sẽ nộp theo bảng 
dưới đây:
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CÁC PHÍ KHÁC
Các khoản phí như Bảo hiểm Học sinh, Đồng phục, Sách và Đồ dùng học tập, Ăn trưa, Xe buýt đưa đón, tiếng Anh 
bổ trợ và các phụ phí khác không bao gồm trong Học phí, có thể thanh toán theo năm hoặc theo học phần, tùy vào 
yêu cầu của từng dịch vụ.
ƯU ĐÃI GIA ĐÌNH
Các gia đình có nhiều hơn một con theo học tại WIS sẽ được giảm giá 10% học phí cho con thứ hai trở đi. Ưu đãi 
này áp dụng cho (các) con nhỏ tuổi hơn khi nhập học. Ưu đãi gia đình không áp dụng đồng thời với các chương 
trình ưu đãi khác.
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Tất cả các khoản phí có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ cho nhân viên Thu ngân 
Kế Toán tại Văn phòng Trường hoặc chuyển khoản tới tài khoản của Nhà Trường. Các khoản phí ngân hàng do 
người thanh toán chi trả. 
RÚT HỌC VÀ HOÀN HỌC PHÍ
- Phụ huynh cần điền Thông báo Xin Thôi Học theo mẫu và gửi cho Nhà Trường 90 ngày trước ngày học cuối cùng 
của học sinh và đảm bảo Nhà Trường đã xác nhận việc thôi học để tiến hành hoàn trả các khoản phí, nếu có.
- Phụ huynh cần nộp Học phí kể cả khi học sinh không tới trường trong thời hạn thông báo bắt buộc.
- Tất cả các nghĩa vụ khác đối với Nhà Trường, bao gồm việc trả lại tài sản của Trường (như Học Phí, sách thư viện 
vv…), phải được thực hiện trước khi Nhà Trường tiến hành hoàn trả Học phí và các khoản phí khác nếu có, Học bạ 
và Bảng điểm.
Đối với học sinh đang theo học tại Trường:
     + Khi năm học đã bắt đầu, Phụ huynh phải nộp Thông báo Xin Thôi Học trong tuần học đầu tiên của Học phần. 
Nếu Nhà Trường không nhận được thông báo trong thời hạn này, ngày cuối cùng của học sinh tại Trường sẽ được 
tính vào Học phần tiếp theo.
     + Nếu Phụ huynh yêu cầu hoàn trả Học phí cho năm học tiếp theo, Thông báo Xin Thôi học phải đươc nộp cho 
Nhà Trường mười bốn (14) ngày trước khi năm học hiện tại kết thúc. Nếu Nhà Trường không nhận được thông báo 
trong thời hạn này, ngày cuối cùng của học sinh tại Trường sẽ được tính vào Học phần đầu tiên của năm học tiếp 
theo.
Đối với học sinh mới:
     +  Thông báo Xin Thôi học phải được nộp chín mươi (90) ngày trước khi năm học mới bắt đầu. Nếu Nhà Trường 
không nhận được thông báo trong thời hạn này, ngày cuối cùng của học sinh tại Trường sẽ được tính vào Học phần 
đầu tiên của năm học.
BẢNG HOÀN TRẢ HỌC PHÍ
Học phí được hoàn trả là số dư chênh lệch của số tiền Học phí phụ huynh đã thanh toán và số tiền Học phí phải trả 
cho Nhà Trường theo bảng dưới đây

Ngày cuối cùng của thời hạn thông báo nghỉ học trước khi năm học bắt đầu.

Trong Học Phần 1/ Học Phần thứ 1 của học sinh tại trường

Trong Học Phần 2/ Học Phần thứ 2 của học sinh tại trường

Trong Học Phần 3/ Học phần thứ 3 của học sinh tại trường

Trong Học Phần 4

Ngày cuối cùng của thời hạn thông báo trước ngày đầu tiên của năm học

Các trường hợp khác Không áp dụng chính sách hoàn trả đối với Học phí trả Theo Đợt

10% tổng Học Phí trả Theo  Đợt 

10% tổng Học Phí trả theo Năm

35%  tổng Học Phí trả theo Năm

60%  tổng Học Phí trả theo Năm

85%  tổng Học Phí trả theo Năm

100%  tổng Học Phí trả theo Năm (không được hoàn trả Học Phí)

Ngày cuối cùng của học sinh tại Trường
(sau thời gian báo trước quy định 90 ngày) Số tiền học phí trả cho Nhà Trường

Hoàn trả đối với Học phí trả theo đợt

Hoàn trả đối với học phí theo năm


