
HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023
SCHOOL FEE 2022-2023

KIDZONE INTER CAMPUS -  40/11 NGUYỄN VĂN HƯỞNG]

Đóng trước 2 ngày bé nhập học và đóng vào ngày 1-5 của tháng  
Pay 2 days before register and payment must be done from 1st to 5th every month.

1. CÁC KHOẢN PHÍ/ FEES:
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ / KIDZONE INTER’ CURRICULUM

1. Phí ghi danh - thu 1 lần duy nhất khi nhập học, không hoàn lại và có 
giá trị 3 tháng
Admission Fee - Once on admission, not refundable and valid for 3 months

3,000,000

2. Cơ sở vật chất - thu 1 lần mỗi năm, không hoàn lại  
Infrastructure fee - Once annually, not refundable 7,000,000

Nhóm / Group PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN/ OPTIONS OF PAYMENTS (VNĐ)
Đóng cả năm học

(giảm 10%)
Pay for whole
academic Year

Đóng nửa năm
(giảm 5%)

Pay by half of a
year (6 months)

Đóng theo quý
(3 tháng, giảm 3%)

Pay by quarter
(3 months)

Đóng theo tháng
(dành cho HS  mới, 

tháng đầu)
Pay by month

(for new students, first 
month)

InterRTodd
2-3 tuổi/2-3 years  93,960,000  49,590,000  25,320,000 8,700,000

InterRPreschool
3-5 tuổi/3-5 years 93,960,000  49,590,000  25,320,000 8,700,000

InterRKinder
5-6 tuổi/5-6 years  95,040,000  50,160,000  25,610,000 8,800.000

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ KIDZONE / KIDZONE BILINGUAL CURRICULUM
1. Phí ghi danh - thu 1 lần duy nhất khi nhập học, không hoàn lại và có giá trị 
3 tháng
Admission Fee - Once on admission, not refundable and valid for 3 months

3,000,000 

2. Cơ sở vật chất - thu 1 lần mỗi năm, không hoàn lại
Infrastructure fee - Once annually, not refundable 7,000,000 

Nhóm / Group PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN / OPTIONS OF PAYMENTS (VNĐ)
Đóng  1 năm

(đã giảm 10%)
Pay for whole
academic Year

Đóng nửa năm
(giảm 5%)

Pay by half of a
year (6 months)

Đóng theo quý
(3 tháng, giảm 3%)

Pay by quarter
(3 months)

Đóng theo tháng
(dành cho HS  mới, 

tháng đầu)
Pay by month

(for new students, first 
month)

2-3 tuổi / 2-3 years
 81,000,000  42,750,000  21,830,000 7,500,000

3-5 tuổi / 3-5 years
5-6 tuổi / 5-6 years  82,080,000  43,320,000  22,120,000 7,600,000

2. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC
a. Tiền ăn và phí bán trú/ 1 ngày/ Meal fees/ 1 day 75,000
b. Đồng phục (VNĐ/bộ) Uniforms(VNĐ/set) 280,000
c. Bộ chăn, nệm, gối(VNĐ/bộ) Blanket, Mattress and Pillow(VNĐ/set) 550,000
d. Sách giáo trình tiếng Anh (VNĐ/bộ) / English Textbooks 600,000



Ghi chú

• Thanh toán theo năm được giảm 10% học phí/Pay academic Year discount 10% 
• Thanh toán theo 6 tháng được giảm 5% tiền học phí/Pay by half of a year discount 5%
• Giảm 10% học phí cho bé thứ 2 trong cùng một gia đình/A discount of 10% school fee will be applied for the 2nd 

onward of the same parent.
• Phụ huynh chỉ được chọn một trong các phương án giảm giá trên/Parent only chose one case of discounts above.
• Đối với những học sinh nhập học lần đầu, các khoản Phí và Học phí phải được đóng trước ngày đầu tiên trẻ 

đến trường và theo quy định của trường Kidzone tại thời điểm nhập học. Đề nghị tham khảo thủ tục đóng học 
phí trong tài liệu này / For new enrollments, all payments must be made prior to commencement and according to 
Kidzone Management policies at the time of enrollment. Please review the Procedures within this document.

• Quý phụ huynh vui lòng thanh toán học phí trước ngày 5 hàng tháng. Sau ngày 5, nếu phụ huynh vẫn chưa thanh 
toán học phí nhà trường sẽ không tiếp nhận bé./ Please kindly arrange the payment before 5th every month. After 
5th every month, if the tuition fee is still unpaid, your child will not be accepted in our school.

• Phụ huynh đón bé từ 4h30 đến 5h mỗi ngày. Sau 5h15 nhà trường sẽ tính phí đón muộn/ The kids are released from 
4:30 p.m to 5:00 p.m everyday. Pick-up after 5:15 p.m will be charged as follows:

DỊCH VỤ NGOÀI GIỜ / OVER-TIME CARE

Buổi Cả tháng

Từ 17g15 -17g30
17h15 -17h30 30,000 VNĐ 300,000 VNĐ

Từ 17g15-18g
17h15-18h

50,000 VNĐ 600,000 VNĐ

Có ăn tối (dinner included): 30,000 VNĐ/buổi

Từ 17g15-18g30
17h15-18h30

80,000 VNĐ 900,000 VNĐ

Có ăn tối (dinner included): 30,000 VNĐ/buổi

Từ 18h35 trở đi
From 18h35

300.000VNĐ/30 phút

Có ăn tối (dinner included): 30,000 VNĐ/buổi

*LƯU Ý: Kidzone không nhận giữ bé sau 18h30. Nếu Quý phụ huynh đón bé trễ hơn thời gian quy định buộc 
phải báo trước và chịu mức phí là 300.000 VNĐ/30 phút. Phí trông muộn sẽ được tính vào học phí của tháng 
tiếp theo.
*NOTE: Kidzone does not provide childcare services after 6.30p.m. For any case breaking the rule (picked up after 
6.30 pm), the parents should keep the school office informed in advance. Moreover, an extra cost as 300.000 
VNĐ/30 minutes will be applied accordingly. Overtime childcare fees will be added to next month’s tuition.

KIDZONE INTER CAMPUS 

- 40/11 NGUYỄN VĂN HƯỞNG - 

40/11  (hẻm 35) Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2
Email: kidzoneinter2campus@gmail.com

HOTLINE: 0918 04 15 91 


