NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH “TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT”
Đối tượng tham gia chương trình:
Phụ huynh có nhu cầu cho con em mình học từ bậc học Mầm non tới Lớp 12 tại các trường
thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Khôi Nguyên, bao gồm:
1. Trường Mầm non quốc tế Canada - Việt Nam (CVK) Cơ sở Bình Chánh
2. Trường TH, THCS, THPT Albert Einstein (AES)
Nội dung chương trình:
Để tham gia chương trình, Phụ huynh phải thanh toán 02 khoản phí cho trường được quy định
cụ thể như sau:
Đơn vị tính: VND
Hệ
Số năm
PHÍ THƯỜNG NIÊN*
PHÍ
THÀNH VIÊN
Mầm non Từ Lớp 1 đến Từ Lớp 10 đến
Lớp 9
Lớp 12
AES

12
14
16

50%
50%
50%

50%
50%
50%

45%
45%
45%

276.000.000
299.000.000
322.000.000

*Phí thường niên tính theo tỷ lệ phần trăm so với học phí công bố của Nhà trường hàng năm
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:
 Tổng thời gian học tập của người thụ hưởng từ 12 đến 16 năm, bao gồm tối đa 12 năm
bậc phổ thông và 4 năm bậc mầm non tùy theo lựa chọn của phụ huynh.
 Được phép chuyển nhượng quyền lợi học tập cho người thụ hưởng khác sau khi đã
hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo số thời gian còn lại (tính trọn năm). Người thụ hưởng
mới phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào và điều kiện học tập tại trường
 Phí Thành viên không hoàn lại với bất kỳ lý do nào
 Thời gian bảo lưu tối đa là 01 năm và phải được sự chấp nhận của Nhà trường.
 Quyền lợi học tập cho người tham gia các chương trình trên đây chỉ quy định mức học
phí cho người thụ hưởng, không bao gồm các khoản phí khác liên quan tới việc học tập
tại trường như: tiền xe đưa rước, tiền ăn, phí dã ngoại, đồng phục hay sách vở mua
thêm ngoài chế độ cấp phát, bảo hiểm, phí ELL….

