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I

Học phí Tiểu học và Trung học Cơ sở

97,000,000 Đ/NĂM HỌC
Học phí bao gồm:

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT
(Các môn học được viết tên môn bằng Tiếng Anh sẽ được giảng dạy Bằng Tiếng Anh)
TRUNG HỌC CƠ SỞ

TIỂU HỌC
Chương trình Học thuật Tiếng Việt theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, do Giáo viên Việt Nam
hướng dẫn theo phương pháp Montessori.
Chương trình Học thuật với giáo viên Montessori
nước ngoài:
• English Language;
• Botany & Microscopic Study;
• Zoology;
• Astrolomy & Ecology;
• Matter, Astronomy & Energy;
• Physical Georaphy;
• Cultural Georaphy;
• History;
• Scientific Method & Technology;
• Peace Education;
• Health Sciences;
• Practical Life Advanced.
Lệ phí thi chứng chỉ Cambridge từ năm học thứ 3 của
học sinh tại Maya - cho các cấp độ: Starters (lớp 3),
Movers (lớp 4), Flyers (lớp 5).

Chương trình Học thuật Tiếng Việt theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
English Language:
• Oral Communication skills;
• Academic Literacy;
• Global Studies.
Tiếng Nhật Bản.
Chương trình Học thuật với Giáo viên Nước ngoài:
• Science;
• Mathematics.
Các chương trình mở rộng khác:
• Tranh biện: Luật Tranh biện quốc tế và Thực hành
Tranh biện trong các môn học: Global Studies; Science;
Ngữ văn; Lịch sử - Địa lý; Nghiên cứu Văn hóa.
• Hội thảo (tổ chức hàng tháng) về các chủ đề: Con
người; Văn hóa; Khoa học – Công nghệ; Xã hội; Phát
triển bền vững; v.v....
• Nghiên cứu Văn hóa;
• Triết học.
Lệ phí thi Ielts từ năm học thứ 3 của học sinh tại Maya,
cho học sinh Lớp 8 và Lớp 9.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN THỰC TẾ (Do To Learn)
-

Xưởng Mỹ thuật LEA;
Xưởng Gốm Mỡ;
Xưởng May, thêu, đan Mỡ;
Xưởng Mộc và tự động hóa Mira;
Nông trại Lá Mây;
Xưởng Thảo mộc Lá Mây;
Bếp Maya (Cooking and Food decoration).

III. CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO VÀ HƯỚNG ĐẠO SINH
-

Hướng đạo sinh (huấn luyện kỹ năng sinh tồn và tinh thần Hướng đạo);
Bơi;
Bóng đá;
Bóng rổ;
Võ thuật;
Yoga.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÂU LẠC BỘ
-

CLB Hợp xướng;
CLB Ukulele (Tiểu học);
CLB Guitar (THCS);
CLB Dance;
CLB Drama;
CLB Reading (English Language);
CLB Đọc sách (Tiếng Việt);
CLB Sáng tác văn học.

V. CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN, DÃ NGOẠI VÀ SỰ KIỆN
Chương trình thăm quan, dã ngoại và các sự kiện dành cho Học sinh theo Lịch năm học.
• Ưu đãi giảm thêm 5% học phí cho con ruột thứ 2 của gia đình đang theo học cùng lúc trong trường. Mức ưu đãi
này được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác (nếu có).
• Học phí không bao gồm: các chương trình ngoài giờ học chính khóa – tự nguyện (sau 16.00 thứ 2 – thứ 6; hoặc các
ngày Thứ 7, Chủ nhật).

II Các khoản phí thường niên khác
Loại phí

Mức phí

Ghi chú
Cha mẹ không cần mua thêm bất kỳ sách hay đồ dùng học tập nào trong
năm học của con (bao gồm cả sách, sách tham khảo, bút các loại, vở, phiếu
bài tập, file lưu trữ, v.v...)

Phí sách và đồ dùng
học tập

15,900,000
đ/năm học

Phí phát triển trường

10,600,000
đ/năm học

Phí đồng phục

4,187,000
đ/năm học

Gồm:
• 1 bộ lễ phục mùa hè: áo sơ mi ngắn tay, quần sooc/váy;
• 1 bộ lễ phục mùa đông: áo sơ mi dài tay, quần dài, ghi lê len, vest;
• 1 caravat;
• 1 bộ thể thao mùa hè: áo ngắn tay, quần đùi;
• 1 bộ thể thao mùa đông: áo dài tay, quần dài;
• 1 áo khoác gió;
• 1 mũ mềm;
• 2 túi đựng đồ bẩn.

Phí Bảo hiểm Y tế
học sinh

700,000
đ/năm học

Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội.

Phí xe buýt

20,000,000
đ/năm học

Xe buýt đón học sinh tại tuyến đã được lập sẵn. Phụ huynh đăng kí điểm đón
trả và đưa đón trẻ theo thời gian qui định ở từng điểm.

Phí cho các bữa ăn Theo thực đơn
đính kèm
ở Trường

Maya phục vụ 3 bữa ăn/ngày tại Nhà ăn.
Từ năm học 2020-2021, học sinh sẽ dùng thẻ thanh toán nội bộ để thanh toán
cho các bữa ăn của mình ở Trường. Cha mẹ có thể nạp tiền vào thẻ cho con
bất cứ khi nào, qua chuyển khoản hoặc tiền mặt.
Riêng bữa trái cây giữa giờ sáng được chuyển tới lớp học để trẻ tự phục
vụ, như một hoạt động thực hành kỹ năng cuộc sống, và miễn phí.

III Phí đầu vào
Loại phí

Mức phí

Ghi chú

Phí đăng ký

5,000,000
đ

Nộp một lần khi học sinh đăng ký nhập học.

Phí giữ chỗ

10,000,000
đ

Nộp một lần khi học sinh đăng ký nhập học, có ý nghĩa đảm bảo cho học sinh
có chỗ theo học tại Trường cho tới hết lớp 9.

Túi ngủ đa năng

530,000
đ/năm học

Nhà trường khuyến khích cha mẹ tự chuẩn bị nệm ngủ trưa và chăn gối hoặc
túi ngủ đa năng theo mẫu riêng cho con để tránh nhầm đồ dùng cá nhân.

IV Kỳ đóng phí, thời hạn đóng phí, và quy định về nộp phí chậm
1. Kỳ đóng phí
• Tất cả các khoản phí thường niên đều được đóng theo năm học - 10 tháng.
• Phí Đăng ký và Phí Giữ chỗ chỉ thu 1 lần khi Phụ huynh đăng ký nhập học cho Học sinh.
2. Thời hạn đóng phí
Tất cả các khoản phí cần được đóng muộn nhất trước 15/7 hàng năm
3. Quy định về nộp phí chậm
• Nhà trường có quyền xem xét việc ngừng cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp Phụ huynh học sinh chậm
nộp bất kỳ khoản phí nào quá 15 ngày so với ngày quy định, trừ khi Phụ huynh học sinh gửi đơn tới Nhà
trường xin nộp phí chậm và được Nhà trường chấp thuận.
• Các khoản phí chậm nộp sau 15/7 được tính mức phạt chậm nộp = 0,1%/1 ngày chậm nộp.

V

Hoàn phí

1. Đối với học sinh tốt nghiệp cấp học
Nhà trường chủ động hoàn trả phí giữ chỗ trong vòng 1 tháng kể từ ngày học sinh tốt nghiệp cấp học, nếu Phụ
huynh học sinh không đăng ký cho học sinh theo học ở cấp học tiếp theo.
2. Đối với học sinh xin thôi học hoặc ngừng sử dụng dịch vụ
• Phí xe buýt được hoàn lại theo đơn vị tháng, tính từ ngày thứ 31 sau khi Phụ huynh gửi văn bản thông báo
thôi học hoặc ngừng sử dụng dịch vụ, và được làm tròn xuống:
• Phí giữ chỗ được hoàn trả toàn bộ nếu Phụ huynh gửi văn bản thông báo về việc thôi học của học sinh trước
tối thiểu 60 ngày.
• Các khoản phí khác không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
3. Đối với học sinh bị cho thôi học theo quyết định của Nhà trường
Nhà trường quyết toán học phí và các khoản phí khác cho học sinh thôi học theo quyết định đơn phương của
Nhà trường trên cơ sở số ngày học thực tế trong năm học của học sinh tại Trường, và không tính bất kỳ chính
sách ưu đãi nào.

VI Tăng phí hàng năm
Các khoản phí sau sẽ tăng 6% sau mỗi năm học:
• Học phí;
• Phí sách và đồ dùng học tập;
• Phí phát triển trường;
• Phí đồng phục;
• Phí xe buýt.
Phí bảo hiểm y tế học sinh thay đổi theo quy định của Bảo hiểm Xã hội.
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