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• Ưu đãi 5% học phí cho từ con thứ 2 của gia đình theo học cùng lúc tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở 
Maya (sau đây gọi tắt là “Trường” hoặc “Maya School”).

• Mức ưu đãi này được áp dụng cùng lúc với các chính sách ưu đãi được niêm yết công khai khác (nếu có).
• Mức ưu đãi này được áp dụng cho con lớn hơn trong gia đình.

I. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Trong trường hợp dạy-học từ xa theo quy định của Nhà nước (học sinh không tới 
Trường)
• Trong các trường hợp cần dạy-học từ xa theo quy định của Nhà nước, Maya School triển khai Thời 

gian biểu học tập với tất cả các phần của Chương trình giáo dục tổng thể, bao gồm: Giáo dục Học 
thuật, Giáo dục Thực hành, Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật. Đồng thời đảm bảo chương trình giáo 
dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

• Chính sách hoàn trả Phí trong trường hợp dạy-học từ xa được áp dụng thống nhất như sau:
+ Học phí: hoàn trả 25% mức học phí chính thức, làm tròn xuống tới nửa tháng;
+ Phí xe buýt: hoàn trả 100% mức phí chính thức, làm tròn xuống theo tháng.

Đối với học sinh tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.
• Phí giữ chỗ: hoàn trả 100% 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 Trung học Phổ thông tại Trường.

Đối với học sinh xin thôi học hoặc ngừng sử dụng dịch vụ
• Phí xe buýt: hoàn trả 100% mức phí chính thức, làm tròn xuống theo tháng, tính từ ngày thứ 31 sau 

khi Phụ huynh gửi văn bản thông báo thôi học hoặc ngừng sử dụng dịch vụ tới Trường.
• Phí giữ chỗ: hoàn trả 100% nếu Phụ huynh gửi văn bản thông báo về việc thôi học của học sinh 

trước tối thiểu 60 ngày.

 Đối với học sinh bị cho ngừng học theo quyết định của Nhà trường
 Nhà trường quyết toán học phí và các khoản phí khác cho học sinh trên cơ sở số ngày học thực tế 

của học sinh tại Trường, và không tính bất kỳ chính sách ưu đãi nào.

II. CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH 
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ MAYA 
Áp dụng từ Năm học 2021-2022 cho tới khi có chính sách khác thay thế
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• Kỳ đóng phí của Trường được tính theo Năm học 10 tháng (từ Tháng 8 đến Tháng 5).
• Thời hạn đóng phí để học sinh được ghi danh trong danh sách học sinh của năm học tiếp theo tại Trường 

là trước ngày 15 tháng 7 hàng năm (Sau đây gọi tắt là “Ngày quy định”).
• Trường có quyền xem xét việc ngừng cung cấp dịch vụ giáo dục đối với học sinh chậm nộp bất kỳ khoản 

phí nào so với Ngày quy định, trừ trường hợp Phụ huynh và Nhà trường có thỏa thuận bằng văn bản về 
thời hạn đóng phí khác so với Ngày quy định. Trong trường hợp này, Phụ huynh nộp thêm phí chậm nộp 
bằng 0,1% của tổng các khoản phí chậm nộp cho mỗi một ngày chậm nộp.

III. KỲ ĐÓNG PHÍ, THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ QUY ĐỊNH VỀ NỘP PHÍ CHẬM

• Các khoản phí thường niên sau sẽ tăng 6% sau mỗi năm học:
+ Học phí;
+ Phí sách và đồ dùng học tập;
+ Phí phát triển trường;
+ Phí xe buýt.

IV. CHÍNH SÁCH TĂNG PHÍ HÀNG NĂM
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