
Nhà trường luôn mong muốn mang đến một chương trình giáo dục chất lượng hàng đầu với chi phí 

hợp lí cho đại đa số gia đình Việt Nam. Điều này thể hiện trong chính sách học phí của chúng tôi.

PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khi đăng kí nhập học chính thức Hugo House , Phụ huynh sẽ được yêu cầu thanh toán phí cơ sở vật 

chất là 3.000.000 VNĐ cho năm học 2021 - 2022 cùng với học phí. Phí cơ sở vật chất là khoản phí 

thường niên áp dụng cho tất cả học sinh và không hoàn lại trong mọi trường hợp. Khoản phí này 

được dùng để duy tu bảo dưỡng và phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Đối với các gia đình từ hai con trở lên đang theo học tại trường Hugo House, chúng tôi có chính sách 

ưu đãi giảm 10% cho bé thứ hai và 15% cho bé thứ ba. Mức ưu đãi sẽ được tính trên học phí của bé 

nhỏ nhất và cũng được áp dụng đối với các bé đóng học phí theo kỳ. Ưu đãi này không áp dụng cho 

anh chị em họ hoặc bạn bè, và không được áp dụng chung với các ưu đãi khác.

HỌC PHÍ

Vui lòng lưu ý nếu Qúy phụ huynh thanh toán toàn bộ học phí vào đầu năm học sẽ tiết kiệm được 

khoảng 15% học phí so với đóng theo tháng.

*Học kỳ 1 (Từ tháng 8 – tháng 12)

*Học kỳ 2 (Từ tháng 1 – tháng 5)

Nhà trường sẽ điều chỉnh biểu phí sau khi kết thúc năm học.

Học phí   1 tháng  Học kỳ 1  Học kỳ 2       Học phí năm

Nhà Trẻ (18-24 th)       6.300.000 đ         28.350.000 đ        28.350.000 đ       53.550.000 đ

Nhà Trẻ (25-36 th)      5.700.000 đ        25.650.000 đ        25.650.000 đ        48.450.000 đ

Mẫu giáo (3-5 tuổi)      6.000.000 đ       27.000.000 đ      27.000.000 đ     51.000.000 đ



Học phí có thể thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau:

Người thụ hưởng:  TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HU GÔ

Số tài khoản        :   1017383322 

Tên ngân hàng    :  NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN TP. HCM

NHẬP HỌC MUỘN

Các trường hợp nhập học muộn sau khi khai giảng có thể được Nhà trường chấp nhận tùy thuộc vào 

số chỗ  còn trống ở các lớp.

CÁC CHI PHÍ KHÁC

Ngoài ra, Phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm trong việc chi trả các khoản chi phí cho cá nhân trẻ như tiền 

đồng phục, tiền ăn và dã ngoại, tiền sách giáo khoa, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế và phí chăm sóc 

ngoài giờ (nếu có)

Đồng phục khi nhập học:  600.000 VNĐ ( 2 bộ đồng phục + 1 balo)

Tiền ăn: trẻ có thể lựa chọn các gói ăn sau đây. Đối với học sinh nhập học muộn sau ngày khai giảng 

năm học thì tiền ăn sẽ được tính theo tỷ lệ số ngày học còn lại tính từ ngày nhập học.

 Trong trường hợp ngưng học, tiền ăn đã thanh toán sẽ được hoàn lại theo tháng tính từ tháng sau 

khi học sinh ngưng học (nếu có)

Phụ huynh đóng 1.000.000 VNĐ/ năm cho tiền học phẩm và tổ chức sự kiện  Phí này áp dụng chung 

cho tất cả học sinh ở các độ tuổi.

Một số hoạt động ngoại khóa có thể có chi phí phát sinh khi được cung cấp bởi các tổ chức bên 

ngoài trường.

Độ tuổi    Tháng         Học kỳ 1  Học kỳ 2  Cả năm

Gói ăn trưa và  

2bữa phụ: sáng, xế   Nhà trẻ       1.760.000đ     7.560.000 đ 6.790.000 đ         12.300.000 đ

Gói ăn trưa và  

2bữa phụ: sáng, xế  Mẫu giáo    1.760.000đ       7.560.000 đ         6.790.000 đ          12.300.000 đ



Phí dịch vụ chăm sóc ngoài giờ theo ngày ( thứ 7 hàng tuần)

Nhà trẻ - Mẫu giáo: 7:30 – 16:30 : 350.000 VNĐ/ ngày đối với học sinh Hugo House

                                                              380.000 VNĐ/ ngày đối với học sinh không học tại Hugo House

Nhà trẻ - Mẫu giáo: 17:00 – 18:00 : 40.000 VNĐ/ giờ chưa bao gồm ăn chiều

                                                               70.000 VNĐ/ giờ bao gồm ăn chiều

Phí bảo hiểm y tế bắt buộc như nhà nước quy định.

HẠN THANH TOÁN

Phụ huynh cần đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn Học phí và các khoản phí khác vào mỗi năm 

như sau để đảm bảo giữ chỗ.

Nếu khoản thanh toán không được thực hiện đúng hạn, Nhà trường sẽ áp dụng khoảng phạt 0.3%/

ngày trên giá trị chưa thanh toán vè phát hành hóa đơn chiếu lệ.

CÁC LOẠI PHÍ    Học sinh hiện tại   Học sinh mới

Học phí nguyên năm   Ngày 1/7 hàng năm          Khi làm hồ sơ nhập học

Phí cơ sở vật chất hàng năm  Ngày 1/7 hàng năm          Khi làm hồ sơ nhập học

Học phí Học kỳ 1 & 

phí cơ sở vật chất của năm học  Ngày 1/7 hàng năm          Khi làm hồ sơ nhập học

Học phí và tiền ăn Học kỳ 2  Ngày 1/12 hàng năm                 
Ngày 01/12 đến ngày

15/12 hàng năm



Ngày học cuối cùng của Học sinh     Nửa đầu Học kỳ 1             Nửa sau Học kỳ 1        Học kỳ 2

Tỷ lệ hoàn học phí nguyên năm                   55%                                     45%                  Không hoàn phí

NGƯNG HỌC VÀ HOÀN HỌC PHÍ

Nếu trẻ xin ngừng học, các chính sách hoàn học phí sẽ được áp dụng:

- Phụ huynh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Thông báo Ngưng học và nộp lại cho Nhà trường 

trước ít nhất 30 ngày (ngày học theo lịch năm học) so với ngày học cuối cùng của học sinh tại Trường. 

Chỉ khi Phụ huynh thông báo đủ 30 ngày so với ngày học cuối cùng của học sinh tại Trường thì chính 

sách hoàn phí mới được áp dụng

- Việc hoàn phí chỉ áp dụng với trẻ đã thanh toán học phí theo năm đầy đủ và đúng hạn. Nhà trường 

sẽ không hoàn phí cho những trường hợp đóng học phí theo kỳ và nhập học muộn.

- Nhà trường sẽ hoàn trả theo tỷ lệ phần trăm học phí nguyên năm căn cứ vào ngày học cuối cùng 

của trẻ tại Trường dựa vào lịch năm học của Nhà trường theo từng năm học.


