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BIỂU PHÍ & QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH 

TRƯỜNG SUNSHINE VILLAGE ACADEMY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NIÊN KHÓA 2021-2022 

I. ĐỊA ĐIỂM HỌC 
SUNSHINE VILLAGE ACADEMY 
Địa chỉ:  Số 18, Đường số 1, Phường 10, Quận Gò Vấp, KDC Cityland, TP. HCM, Việt 
Nam 
Điện thoại:  090 696 91 49 
Email: info.sunshinevillage@gmail.com  
 

II. HỌC PHÍ 

• Học sinh nhập học mới trong khoảng từ ngày 1-15 đóng học phí cả tháng. Học sinh 
nhập học từ ngày 16-31 đóng học phí nửa tháng. 

• Mức học phí được giữ nguyên trong suốt thời gian phí đã đóng. 

• Học phí sẽ được đóng theo năm, không đóng theo tháng. 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA bao gồm Tiếng Anh học thuật, Khoa học, Các 
môn Xã hội, Giáo dục thể chất. 

 
Hệ đào tạo 

 
Mức phí/tháng 

(VNĐ) 

Phí tài khoản/năm 
(VNĐ) 

Mức phí trọn năm 
(VNĐ) 

Lớp 1-5 6.000.000 5.900.000 65.900.000 

Lớp 6-8 7.000.000 6.900.000 76.900.000 
 

B. CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN bao gồm Kịch, Nhạc, Họa, Các dự án khoa học nghệ 
thuật (STEAM), Nhạc kịch. 

 
Hệ đào tạo 

 
Mức phí/tháng (VNĐ) Mức phí trọn năm 

(VNĐ) 

Lớp 1-5 2.000.000 20.000.000 

Lớp 6-8 2.500.000 25.000.000 

 
III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ MIỄN GIẢM 

• Chiết khấu này chỉ áp dụng với học phí chính khóa, KHÔNG áp dụng cho các phi khác. 

• Phụ huynh có nhiều hơn một con ruột đang theo học tại Hệ thống Trường Sunshine 
Village, chính sách ưu đãi bao gồm: 

- Với học phí chính khóa: ưu đãi 5% học phí cho bé đăng ký sau. 

- Mức ưu đãi được áp dụng dựa trên mức thực đóng hiện hành. 
(Để được miễn giảm, Phụ huynh cần nộp bản sao giấy khai sinh của các con để chứng 
minh quan hệ anh/chị/em khi làm thủ tục đóng phí.) 
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IV. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 

1. Phí đăng ký tuyển sinh: 

• Phụ huynh đóng phí đăng ký tuyển sinh cho Học sinh sau khi Nhà trường thông báo có 
chỉ tiêu tiếp nhận Học sinh. Việc hoàn tất khoản phí này chưa được coi là Nhà trường đã 
chấp nhận Học sinh vào học. Nhà trường chỉ tiếp nhận Học sinh nhập học chính thức 
theo đúng Thông báo Tuyển sinh. 

• Khoản phí này KHÔNG được hoàn trả hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp (kể cả 
khi Học sinh rút hồ sơ hay không đạt đầu vào) 

• Mức phí được áp dụng cho tất cả các trường hợp Học sinh đăng ký tuyển sinh vào năm 
học 2021-2022: 2.000.000 đồng. 
 

2. Phí dịch vụ bán trú: 

• Phí dịch vụ bán trú bao gồm bữa trưa, bữa phụ chiều tại trường. 

• Dịch vụ bán trú là dịch vụ bắt buộc áp dụng cho tất cả Học sinh học hệ tích hợp 
Academy và Năng khiếu tại Hệ thống trường Sunshine Village. 

• Phí dịch vụ bán trú có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường 
về giá thực phẩm, sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp 
dụng. 

• Khi Học sinh nghỉ trên 7 ngày liên tiếp và có thông báo với Phòng Tuyển sinh 7 ngày 
trước khi nghỉ, phí dịch vụ bán trú sẽ được hoàn lại. 
 

Hệ đào tạo từ Lớp 1-5 Hệ đào tạo từ Lớp 6-8 

2.000.000 đồng/tháng/học sinh 2.500.000 đồng/tháng/học sinh 

 

3. Phí Cơ sở Vật chất: 

• Phí cơ sở vật chất là chi phí thường niên, áp dụng đối với cả Học sinh đang học và Học 
sinh mới nhập học. 

• Mức phí cơ sở vật chất là: 3.000.000 đồng 

• Học sinh nhập học vào Học kỳ 2 đóng 50% mức phí cả năm học. 

• Khoản phí này không được hoàn lại hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp (ngay cả 
khi Học sinh chưa đi học). 
 

4.  Phí học phẩm: 

• Phí học phẩm là phí thường niên, áp dụng đối với cả Học sinh đang học và Học sinh 
mới nhập học. Đây là chi phí để trang bị các dụng cụ học tập trong lớp học, phần mềm 
học tập, tài liệu và các học phẩm đặc thù của chương trình học. 

• Mức phí học phẩm:  
➢ 3.000.000/đồng/năm học và phí phát sinh nếu có đối với Học sinh trong khối lớp 1-5. 
➢ 4.000.000/đồng/năm học và phí phát sinh nếu có đối với Học sinh trong khối lớp 6-8. 

• Mức phí phát sinh nếu có sẽ được thông báo trước với Phụ huynh. 
 

5. Phí đồng phục: 

• Học sinh đang theo học tại trường có thể mua lẻ từng loại mà không bắt buộc mua cả 
đồng phục khi vào năm học mới. 
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• Học sinh mới nhập học mua cả bộ đồng phục theo bộ và đóng phí cùng thời điểm với 
kỳ đóng học phí lần đầu tiên của năm học. 

• Mức phí đồng phục sẽ được thông báo đến Phụ huynh trong Thông báo Tuyển sinh. 
 

6. Phí hoạt động trải nghiệm: 

• Nhà trường có các chương trình hoạt động ngoại khóa bắt buộc hàng năm nhằm giúp 
Học sinh được trải nghiệm thực tế và ứng dụng các kiến thức đã học. 

• Mức phí hoạt động trải nghiệm sẽ được thông báo trước với Phụ huynh.   
 

V. THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

• Đối với Học sinh đang học tại Hệ thống trường Sunshine Village: thời hạn đóng phí của 
năm học mới là từ ngày 1-10/9/2021 cho Học kỳ 1 và từ ngày 16-26/1/2021 cho Học kỳ 
2.  

• Đối với Học sinh nhập học mới vào năm học 2021-2022: thời hạn đóng phí cần thực 
hiện theo thông báo Tuyển sinh của Nhà trường. 

• Nhà trường không chấp nhận các trường hợp đóng phí theo tháng. 

• Nếu Nhà trường vẫn chưa nhận được học phí và các khoản phí liên quan sau ngày quy 
định nộp phí, từ ngày 15-30/9/2021 cho Học kỳ 1 hoặc từ ngày 30/1-15/2/2021 cho Học 
kỳ 2, các khoản đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0.03%/ngày chậm trên số tiền 
chưa thanh toán và Phụ huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này. 

• Trường hợp Phụ huynh không đóng phí theo quy định tài chính, Nhà trường có quyền 
không xếp lớp và không cung cấp dịch vụ cho Học sinh. 

• Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiêm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông 
báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh 
không có ý nghĩa trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí cho Học sinh theo quy định.  

• Phụ huynh thanh toán học phí và các phí khác bằng hình thức chuyển khoản vào tài 
khoản của Nhà trường. 

 

VI. QUY ĐỊNH VỀ PHÍ KHI HỌC SINH RÚT HỒ SƠ/ BẢO LƯU/ THÔI HỌC/ TRƯỜNG HỢP 
BẤT KHẢ KHÁNG 

• Khi Học sinh rút hồ sơ/ bảo lưu/ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh thông báo 
với phòng Tuyển sinh tối thiểu 30 ngày trước ngày Học sinh rút hồ sơ/bảo lưu/thôi học 
chính thức. Quy định này áp dụng với cả Học sinh mới làm thủ tục nhập học vào trường 
và Học sinh đang học tại Hệ thống trường Sunshine Village. 

• Các khoản phí khi Học sinh rút hồ sơ/bảo lưu/thôi học được quy định như sau: 
- Học phí: không được hoàn lại khi Phụ huynh đóng học phí dưới 1 năm. Nếu Phụ 

huynh đóng học phí trọn năm từ 2 năm trở lên, Phụ huynh có thể chuyển 
nhượng suất học cho Phụ huynh khác, Nhà trường không hoàn phí.   

- Phí Dịch vụ Bán trú: được hoàn lại nếu Học sinh nghỉ học trên 7 ngày liên tục và 
Phụ huynh thông báo với Phòng Tuyển sinh 7 ngày trước khi nghỉ. 

- Phí Cơ sở Vật chất: không được hoàn lại hay chuyển nhượng trong mọi trường 
hợp. 

- Phí Học phẩm: không được hoàn lại hay chuyển nhượng trong trường hợp Học 
sinh đã đi học. 

- Phí Đồng phục chỉ được hoàn lại trong trường hợp Học sinh rút hồ sơ/thôi học và 
số phí hoàn lại tương ứng với danh mục đồng phục và Học sinh chưa được nhận. 
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• Các khoản phí còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Phụ huynh trong vòng 30-45 ngày 
kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng của Phụ huynh hoặc 
ngày học cuối cùng của Học sinh tùy thời điểm nào đến sau. 

• Trong các trường hợp bất khả kháng, việc thu hoặc hoàn phí sẽ được Nhà trường công 
bố căn cứ theo thực tế tại thời điểm đó. 

 

 


