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CÁC KHOẢN PHÍ ĐẦU VÀO

Phí đăng ký

GHI CHÚ CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Lưu ý: Maya Preschool tăng học phí 5% sau mỗi năm dương lịch.

MAYA PRESCHOOL - LONG BIÊN
28, Ngách 22/3A, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

0961.89.8228          Preschool@Maya.edu.vn
Maya.edu.vn | Facebook.com/MayaPreschool

HỌC PHÍ
Khối 3-6 tuổi
(GVNN cả ngày)

26.130.000
đ/quý

Khối 18-36 tháng 
tuổi

22.820.000
đ/quý

Đóng theo quý I/ II/ III/ IV 
• Mỗi lớp 3-6 tuổi có 1 Giáo viên nước 

ngoài làm việc trong lớp học cả ngày.
• Lớp 18-36 tháng tuổi học Tiếng Anh với 

Giáo viên nước ngoài 45’/ngày

Hoàn trả 50% học phí ngày nghỉ thực tế khi:
• Trẻ nghỉ từ 10 ngày liên tục trở lên; và 
• Phụ huynh có nhắn tin thông báo tới hotline của Nhà trường trước 7hh30 sáng 

mỗi ngày trẻ nghỉ.
Không hoàn trả học phí các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước và nghỉ hè.

Tiền ăn 60.000
đ/ngày

Đóng theo quý I/ II/ III/ IV Hoàn trả 100% tiền ăn số ngày trẻ nghỉ học nếu việc nghỉ học được phụ huynh 
nhắn tin thông báo tới hotline của Nhà trường trước 7h30 sáng mỗi ngày trẻ nghỉ.

Phí đón muộn 50.000
đ/giờ

Luôn làm tròn lên theo giờ/ mỗi ngày.
Không trông muộn quá 19:00 hàng ngày. 

Phí cơ sở vật chất 6.000.000
đ/năm

2.000.000
đ

Đóng theo năm dương lịch

Đóng 1 lần vào ngày đăng ký học

Hoàn trả 100% số tiền còn lại theo đơn vị Tháng cho trẻ dừng học nếu việc dừng 
học của trẻ được phụ huynh báo trước ít nhất 30 ngày,
Luôn làm tròn xuống, tính từ 30 ngày sau ngày phụ huynh thông báo nghỉ học cho 
con hoặc từ ngày trẻ chính thức dừng học – phụ thuộc điều kiện nào đến sau.

Không hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

Phí đồng phục 1.000.000
đ

• 02 bộ đồng phục mùa hè, 
• 01 mũ mềm, 
• 02 túi đựng đồ bẩn.

Không hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.


