
PLACEMENT TEST FEE
A non-refundable, non-transferable and one-time Placement Test 
fee of VND 2,500,000 is payable before the School provides a 
placement test to assess the level of each child’s academic status.
Placement Test has 6-month validity 
ENROLLMENT APPLICATION FEE
A non-refundable, non-transferable and one-time Enrollment 
Application fee is payable on the date that the school accepts a 
student for enrolment.
Enrollment Fee for International Program: VND 21,000,000
Enrollment Fee for Academy Program: VND Academy10,000,000
TUITION FEE
- Tuition Fee is non-transferable.
- Fee will not be reduced or refunded as a result of student’s 
absence due to illness or as a result of the School providing online 
delivery in specific circumstances.
SECURITY DEPOSIT
A Security Deposit is required for students enrolling in WIS. This 
Deposit must be paid at the date of enrollment acceptance. This 
Deposit will only be refundable at the end of the required notice 
period for withdrawal and all outstanding financial liabilities with 
the School are cleared.
Enrollment Fee for International Program: VND 55,000,000
Security Deposit for Academy Program: VND 25,000,000 
RESERVATION FEE
This is applicable for a new student who wishes to reserve a place 
in the School. The reservation fee is equivalent to the first payment 
of the Installment plan. The reservation fee is non-refundable and 
non-transferable and will be credited against the first invoice of the 
Tuition Fee.
DEADLINES FOR TUITION FEE PAYMENTS
Deadlines for payments will be advised by Admissions at the time 
of enrollment. If the Tuition fee is not paid by the deadline, the 
School reserves the right to refuse to accept the student into the 
School.

Years
Khối lớp

220,000,000

233,200,000

262,000,000

247,200,000

237.600.000

251.900.000

283.000.000

267.000.000

83.200.000

88.200.000

99.100.000

93.500.000

59.400.000

63.000.000

70.800.000

66.800.000

59.400.000

63.000.000

70.800.000

66.800.000

35.600.000

37.700.000

42.300.000

39.900.000

Grade 1,2,3

Grade 4,5

Grade 6,7

Grade 8,9

WESTLINK ACADEMY PROGRAM | Chương trình Song ngữ

2023
2024BIỂU PHÍ & HỌC PHÍ

Yearly Plan (vnd)
Học phí trả theo năm

Full Payment
Tổng học phí

Total Amount
Tổng học phí

1st Payment
Đợt 1

2nd Payment
Đợt 2

3rd Payment
Đợt 3

4th Payment
Đợt 4

Full Payment
Tổng học phí

Total Amount
Tổng học phí

1st Payment
Đợt 1

2nd Payment
Đợt 2

3rd Payment
Đợt 3

4th Payment
Đợt 4

Instalment Plan (vnd) | Học phí trả theo đợt

Yearly Plan (vnd)
Học phí trả theo năm

Instalment Plan (vnd) | Học phí trả theo đợt

Years
Khối lớp

361,200,000

470,100,000

558,700,000

488,900,000

508,400,000

538,900,000

390,100,000

507,700,000

603,400,000

528,000,000

549,100,000

582,000,000

136.500.000

177,700,000

211.200.000

184,800,000

192,200,000

203,700,000

97.500.000

126.900.000

150.900.000

132,000,000

137,300,000

145,500,000

97.500.000

126.900.000

150.900.000

132,000,000

137,300,000

145,500,000

58.600.000

76,200,000

90.400.000

79,200,000

82,300,000

87,300,000

PYP Intro

1,2,3

4,5

6,7

8

9,10

INTERNATIONAL PROGRAM | Chương trình Quốc tế

PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO
Phí Kiểm Tra Trình độ đầu vào 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 : 21.000.000 VND
- Phí Đăng ký Tuyển Sinh Chương trình Song ngữ: 10,000.000 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
- Khoản Đặt cọc cho Chương trình Song ngữ: 25,000,000 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.



ENROLLMENT AFTER THE 1st DAY OF SCHOOL YEAR
If a child is enrolled into the School after the school year has started, the 
Tuition Fee of the school year shall be paid according to the table below:

OTHER FEES
Other fees e.g. Student’s Insurance, Uniform, Book pack & 
Stationery, Meals, Bus service, English as an Additional Language 
(EAL) and other supplemental fees or charges are not inclusive in the 
Tuition Fee and payable by parents on a yearly or termly basis 
depending on requirements of each service. 
FAMILY DISCOUNT
Families with more than one child enrolled at WIS are eligible for a 
10% family discount on the 2nd child onwards. This discount will be 
applied to the younger children in attendance. Family discounts are 
not used in combination with other promotion programs.
PAYMENT METHODS
All Fees can be paid by Bank Transfer to School Account or by cash or 
credit/debit card at the School Office. All bank charges are the 
responsibility of the Payer.
WITHDRAWAL AND REFUND OF TUITION FEE
- Parents are required to fill out the School’s standard Withdrawal 
Form 6 school weeks to student’s last day and ensure that the School 
has acknowledged the withdrawal in order to obtain a proper refund, 
if any.
- Parents are required to continue the payment of Tuition Fee even if 
the child is absent from School during the required notice period.
- All other obligations to the school including returning of any school 
property (e.g. tuition fee, library books, etc.) must be met before any 
refundable amount, School Records and Transcripts can be released.
For existing students:
     + During the school year, the Written Notice of Withdrawal must be 
submitted to the School at least 6 school weeks prior to the student’s 
last day. Failing which, the student’s last day at school is considered 
to be in the next term.
     + If parents request a refund of the Tuition Fee for the next school 
year, they are required to submit the Written Notice of Withdrawal to 
the School fourteen (14) days before the current school year ends. 
Failing which, the student’s last day at school is considered to be in 
the first term of the next school year. 
For new students:
     + The School requires 6 school weeks  Written Notice of Withdrawal 
before the new school year starts. Failing which, the student’s last 
day at school is considered to be in the first term.
TABLE OF REFUND FOR WITHDRAWAL:
Refund liability is the balance of paid amount and amount payable to 
school as listed in below table:

NHẬP HỌC SAU 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:

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 HTS 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 6 tuần học 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 ít 
nhất 6 tuần học trước ngày học cuối 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 6 tuần học 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

Student’s Commencement
Thời gian bắt đầu

100%

85%

35%

35%

35%

35%

25%

25%

25%

25%

25%

15%In term 1 | Trong Học Phần 1

In term 2 | Trong Học Phần 2

In term 3 | Trong Học Phần 3

In term 4 | Trong Học Phần 4
Not applicable
Không áp dụng Not applicable

Không áp dụng

Not applicable
Không áp dụng

Not applicable
Không áp dụng

Yearly Plan (vnd)
Học phí trả theo năm

Instalment Plan (vnd) | Học phí trả theo đợt

1st Payment
Đợt 1

2nd Payment
Đợt 2

3rd Payment
Đợt 3

4th Payment
Đợt 4

Within Term 1 (or 1st term of enrolment of a new student)
Trong Học Phần 1/ Học Phần thứ 1 của học sinh tại trường
Within Term 2 (or 2nd term of enrolment of a new student)
Trong Học Phần 2/ Học Phần thứ 1 của học sinh tại trường

Within Term 3 (or 3rd term of enrolment of a new student)
Trong Học Phần 3/ Học Phần thứ 3 của học sinh tại trường 
Within Term 4(or 4th term of enrolment of a new student)
Trong Học Phần 4

The last day of the notice period is before the school year commencement 
Ngày cuối cùng của thời hạn thông báo nghỉ học trước khi năm học bắt đầu.

35% of Full Payment of Yearly Plan
35% tổng Học Phí trả Theo Năm
60% of Full Payment of Yearly Plan
60% tổng Học Phí trả Theo Năm 

85% of Full Payment of Yearly Plan
85% tổng Học Phí trả Theo Năm 
100% of Full Payment of Yearly Plan (no refund)
100% tổng Học Phí trả Theo Năm (Không được hoàn trả học phí)

10% of Full Payment of Yearly Plan 
10% tổng Học Phí trả Theo Năm

The last day of the notice period is before the school year commencement
Ngày cuối cùng của thời hạn thông báo trước ngày đầu tiên của năm học

Other cases
Các trường hợp khác

No refund or part thereof will be made for payments by Installments.
Không áp dụng chính sách hoàn trả đối với Học phí trả Theo Đợt

10% of the Total Amount of the Installment Plan
10% tổng Học Phí trả Theo  Đợt 

Last day of student at School (after the required 6 school week notice period)
Ngày cuối cùng của học sinh tại Trường (sau thời gian báo trước qui định 6 tuần học)

Amount of Tuition Fee payable to the School
Số tiền Học phí phải trả cho Nhà Trường

For Installment Payment Plan | Hoàn trả đối với Học phí trả Theo Đợt

For Yearly Payment Plan | Hoàn trả Học phí đối với Học phí trả Theo Năm


