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CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ TRƯỜNG 

1. Quy định về nộp phí chậm 

- Nhà trường áp dụng mức phạt như sau: 
 Dưới 1 tuần: không tính phạt 

 Từ tuần thứ 2 đến 4 tuần: 0.1%/ngày 

 Trên 4 tuần: 0.2%/ngày (chỉ áp dụng đối với các trường hợp được Nhà trường chấp thuận) 

- Lãi suất %/ngày được tính trên tổng các khoản phí theo kỳ chưa thanh toán khi quá hạn theo 

quy định trong thông báo thu phí. Sau 4 tuần kể từ hạn thanh toán, nhà trường bảo lưu quyền xem 

xét tạm ngừng cung cấp dịch vụ nếu phía Phụ huynh học sinh không có lý do giải trình chính đáng 
được Nhà trường chấp thuận.  

2. Quy định đối với học sinh nhập học giữa năm 

- Học phí, phí dịch vụ xe bus và tiền ăn (nếu có) sẽ được tính làm tròn tháng kể từ ngày nhập 

học/sử dụng dịch vụ 

- Các khoản phí khác, học phí cần đóng đầy đủ theo quy định của Nhà trường (không giảm trừ) 

- Ngoài những yêu cầu hồ sơ nhập học, học sinh chuyển từ trường khác vào giữa năm học cần 

bổ sung thêm bảng chấm điểm của trường cũ tính từ thời điểm nhập học vào Hanoi Academy. 

3. Quy định về việc đăng ký, thay đổi hoặc ngừng các dịch vụ 

 Quy định không sử dụng dịch vụ ăn:  
Đối với những học sinh phải thực hiện theo chỉ định bắt buộc của bác sĩ về chế độ ăn uống, Phụ 

huynh gửi Đơn đăng ký không ăn tới Bộ phận dịch vụ/Phòng Tuyển sinh theo đúng thời gian quy 

định của Nhà trường: 

- Đăng ký không ăn học kỳ I hoặc cả năm học: Gửi đơn đăng ký trước ngày 15/7/2018 

- Đăng ký không ăn học kỳ II: Gửi đơn đăng ký trước ngày 15/12/2018. 

 Quy định đăng ký sử dụng/ngừng sử dụng hoặc thay đổi dịch vụ xe bus: 

- Phụ huynh có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe bus cho con trong năm học cần đăng ký trước 

ngày 15/7/2018 để đảm bảo được phục vụ dịch vụ ngay từ đầu năm học 

- Đối với trường hợp muốn đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ giữa năm học, Phụ huynh cần gửi 

đơn đăng ký đến Bộ phận dịch vụ/Phòng Tuyển sinh trước tối thiểu 7 ngày kể từ ngày dự kiến sử 

dụng dịch vụ. 

- Phí dịch vụ xe bus sẽ được tính làm tròn tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ. 

- Nhà trường bảo lưu quyền từ chối phục vụ dịch vụ xe bus nếu trong trường hợp không thể 

phục vụ phát sinh đặc biệt. 

- Phụ huynh thay đổi địa chỉ đưa đón, thông tin người đưa đón, hình thức đưa đón hoặc ngừng 

sử dụng dịch vụ cần đăng ký với Bộ phận dịch vụ/Phòng Tuyển sinh trước 7 ngày làm việc kể từ 

ngày bắt đầu thay đổi hoặc ngừng sử dụng dịch vụ. 
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4. Quy định đối với học sinh chuyển trường, ngừng học, bị buộc thôi học 

4.1. Học sinh xin chuyển trường, thôi học giữa năm học 

- Học sinh xin thôi học nộp đầy đủ giấy tờ liên quan cho nhà trường, tối thiểu 30 ngày trước 

ngày học cuối cùng của học sinh. 

Bao gồm: Đơn xin chuyển trường (có ý kiến tiếp nhận của trường học sinh sẽ chuyển đến) 

- Nhà trường sẽ hoàn trả các khoản phí sau 07 ngày làm việc tính từ ngày học sinh hoàn thành 

hồ sơ quyết toán với trường. 

 - Học sinh nghỉ học giữa năm cần hoàn thiện việc trả sách, truyện mượn từ Thư viện hoặc tài 

sản thuộc sở hữu của nhà trường. Nhà trường bảo lưu quyền dừng việc trả hồ sơ học bạ của học sinh 

và quyết toán các khoản phí còn lại của học sinh nếu việc hoàn trả trên chưa được thực hiện. 

- Nếu học sinh chuyển trường giữa năm học mà không gửi Đơn xin chuyển trường theo đúng 
thời gian quy định thì mức phạt được tính cụ thể như sau: 
 Đối với học sinh Mầm non: 10.000.000đ  

 Đối với học sinh Tiểu học, THCS, THPT: 20.000.000đ 

4.2. Học sinh xin nghỉ học từ đầu năm học 

 Thông báo nghỉ học trước ngày 1/7/2018: không tính phạt 

 Thông báo nghỉ học từ ngày 1/7/2018 đến ngày 1/8/2018: 1 tháng học phí  

 Thông báo nghỉ học sau ngày 1/8/2018: Mức phạt như đối với trường hợp học sinh nghỉ học 

giữa năm học. 

4.3. Tạm nghỉ và bảo lưu học phí 

- Trường hợp học sinh nghỉ ốm cần điều trị dài ngày thì thời gian tạm nghỉ liên tiếp tối đa 
không quá 1 tháng và nhà trường không hoàn trả học phí thời gian nghỉ đó. 

- Đối với trường hợp học sinh nghỉ liên tục 1 tháng trở lên không đủ điều kiện tiếp tục tham gia 

chương trình học, Nhà trường sẽ bảo lưu học phí sang năm học tiếp theo hoặc hoàn trả học phí theo 

quy định hoàn học phí. 

- Trường hợp học sinh tạm nghỉ không nộp đơn theo quy định trước 30 ngày học sinh nghỉ học 

hoặc không được sự chấp thuận của nhà trường thì sẽ không được hưởng chế độ bảo lưu học phí. 

 

TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ HANOI ACADEMY 


