
I/We have been fully provided with all information related to the school 
policies and educational activities. 

I/ We understand that all documents listed in the Admission application 
checklist must be submitted to The School prior to the first day of attendance.

I/We declare that all the information provided in the Application Form 
(including medical, physical and health details) are true and correct. 

I/We will update The School, in a timely manner of all changes in my/our 
contact information. I/We will take responsibilities for the consequences of 
not providing the School with updated information. 

I/ We agree to inform the School of any absence of The Student from school. 

In the event of illness, accident or emergency, and either I/We or my/ our 
emergency contact can be notified, I/We authorise The School to initiate 
the medical process in the best interests of our child/ children and 
undertake to pay all costs incurred by the School in doing so. 

I/We declare to pick up our child/ children on time if we do not use the 
school transportation services. I/ we waive release responsibility of The 
Student’s safety and well-being from The School and its employees. In 
the school year 2020-2021, for elementary students who do not register 
for the after school activities with additional fee, the School will apply the 
late pick-up fee: 100.000VND per 15 minutes late, starting counting from 
16:15 and not later than 17:30 (15:30 for Wednesday and the early 
dismissal days). For secondary students, students are allowed to use the 
Secondary Library until 17:00 if they do not register for the after school 
activities with additional fee after 16:00. After 17:00, students are 
managed by the Academic staff. Late pick up fee: 100.000VND per 15 
minutes late will apply, but no later than 17:30 (except Wednesday and 
the early dismissal days).

I/ We agree to allow my/our child/ children to participate in all of The 
School’s compulsory activities, including both residential, day trips and 
visits. 

I/ We agree that images, photographs and recordings of my/ our child/ 
children in group activities during the enrolment period may be used for 
school marketing materials. The School is not allowed to use any of these 
images, photographs for an individual's commercial purposes.

I/ We agree to take an active part in supporting our child/ children’s educa-
tion by giving our feedback directly to the school and through our 
attendance at Parent-Teacher meetings. 

I/ We agree to work closely with the School and are willing to pay for the 
costs incurred if the student needs special learning support beyond the 
School’s general policy. 

PARENT DECLARATION XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH

On behalf of VFIS
Đại�diện�cho�VFIS�

On behalf of TDTU
Đại�diện�cho�TDTU�

Date/ Ngày Month/ Tháng Year/ Năm Date/ Ngày Month/ Tháng Year/ Năm

Student’s full name
Họ và tên Học sinh

Surname/ Họ Middle name(s)/ Tên đệm First name/ Tên

Father’s/ Guardian’s signature
Chữ ký của cha/ Người giám hộ

Date
Ngày

Father’s/ Guardian’s name
Họ tên cha/ Người giám hộ

Mother’s/ Guardian’s signature
Chữ ký của mẹ/ Người giám hộ

Date
Ngày

Mother’s/ Guardian’s name
Họ tên mẹ/ Người giám hộ

SCHEDULE�OF�FEES�2021�–�2022
BẢNG PHÍ NĂM HỌC 2021 – 2022

 Term 2

INTERNATIONAL PROGRAMME  CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

*Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam / Currency unit: Vietnam Dong 

Grade
Học phí đã giảm trừ nguyên năm

Discounted annual fee
Cấp lớp

Termly tuition fees/ Học phí theo kỳ

Term 1/ Kỳ 1  Term 2/ Kỳ 2 

Grade 1/ Lớp 1
Grade 2/ Lớp 2
Grade 3/ Lớp 3
Grade 4/ Lớp 4
Grade 5/ Lớp 5
Grade 6/ Lớp 6
Grade 7/ Lớp 7
Grade 8/ Lớp 8
Grade 9/ Lớp 9
Grade 10/ Lớp 10
Grade 11/ Lớp 11

457.590.000
457.590.000
457.590.000
457.590.000
457.590.000
499.230.000
499.230.000
525.690.000
525.690.000
525.690.000
639.240.000

230.620.000
230.620.000
230.620.000
230.620.000
230.620.000
251.610.000
251.610.000
264.950.000
264.950.000
264.950.000
322.180.000

263.570.000
263.570.000
263.570.000
263.570.000
263.570.000
287.560.000
287.560.000
302.800.000
302.800.000
302.800.000
368.200.000

*Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam / Currency unit: Vietnam Dong 

Grade
Học phí đã giảm trừ nguyên năm

Discounted annual fee
Cấp lớp

Termly tuition fees/ Học phí theo kỳ

Term 1/ Kỳ 1  Term 2/ Kỳ 2 

BILINGUAL PROGRAMME  CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

234.440.000
249.680.000
249.680.000
249.680.000
249.680.000
270.900.000
270.900.000
270.900.000
284.400.000
298.800.000
298.800.000

118.160.000
125.840.000
125.840.000
125.840.000
125.840.000
136.540.000
136.540.000
136.540.000
143.340.000
150.600.000
150.600.000

135.040.000
143.820.000
143.820.000
143.820.000
143.820.000
156.040.000
156.040.000
156.040.000
163.820.000
172.110.000
172.110.000

Grade 1/ Lớp 1
Grade 2/ Lớp 2
Grade 3/ Lớp 3
Grade 4/ Lớp 4
Grade 5/ Lớp 5
Grade 6/ Lớp 6
Grade 7/ Lớp 7
Grade 8/ Lớp 8
Grade 9/ Lớp 9

Grade 10/ Lớp 10
Grade 11/ Lớp 11

An additional English as an Additional Language (EAL) fee is applicable to students requiring EAL support: 20.000.000 VND/ term. 
Học phí cho các lớp tiếng Anh hỗ trợ (EAL) dành cho học sinh không theo kịp chương trình tiếng Anh: 20.000.000 VND/ học kỳ. 

Tôi/Chúng tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các chính sách và các 
hoạt động giáo dục của Trường. 

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng tất cả các hồ sơ được liệt kê trong Danh mục hồ sơ 
đăng ký nhập học phải được nộp cho Trường trước ngày nhập học. 

Tôi/chúng tôi cam kết rằng tất cả các thông tin được cung cấp trong Đơn xin nhập 
học (bao gồm cả thông tin về sức khỏe, y tế và thể chất) là đúng và chính xác.

Tôi/chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Trường tất cả những thay đổi liên quan 
đến thông tin liên lạc. Tôi/Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra 
sự cố liên quan đến việc không cập nhật thông tin. 

Tôi/chúng tôi đồng ý thông báo cho Trường nếu học sinh vắng học. 

Trong trường hợp bệnh tật, tai nạn hoặc khẩn cấp, nếu Trường không thể liên 
lạc được với Phụ huynh hoặc với người liên hệ khi có tình huống khẩn cấp, 
Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho Trường để tiến hành các biện pháp điều trị y tế vì 
lợi ích tốt nhất cho Học sinh và tôi/chúng tôi sẽ phải thanh toán lại cho Trường 
tất cả các chi phí có liên quan. 

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ đón học sinh đúng giờ trong trường hợp gia đình 
không sử dụng dịch vụ xe đưa đón của trường. Nếu tôi/chúng tôi đón học sinh 
sau giờ Quy định, tôi/chúng tôi cam kết không quy kết, khiếu kiện trách nhiệm 
đối với Trường, cũng như Nhân viên và Giáo viên của Trường, về sự an toàn 
lành mạnh của Học sinh. Năm học 2020 - 2021, đối với học sinh tiểu học 
không đăng ký hoạt động Sau giờ học có phụ phí, nhà trường áp dụng Phí đón 
trẻ trễ: 100.000 VNĐ/ 15 phút trễ, bắt đầu tính từ 16:15 và không trễ hơn 17:30 
(15:30 đối với thứ 4 và các ngày ra về sớm trong năm). Đối với học sinh trung 
học cơ sở trở lên, sau 16:00, nếu không tham gia hoạt động Sau giờ học có phụ 
phí, học sinh được phép sử dụng Thư viện trung học đến 17:00. Sau 17:00, học 
sinh được nhân viên phòng Học vụ quản lý. Phí đón trẻ trễ: 100.000 VNĐ/ 15 
phút trễ sẽ được áp dụng, nhưng không trễ hơn 17:30 (trừ thứ 4 và các ngày ra 
về sớm trong năm).  

Tôi/Chúng tôi đồng ý cho học sinh tham gia vào tất cả các hoạt động bắt buộc của 
Trường, bao gồm các chuyến tham quan và dã ngoại trong ngày và nhiều ngày. 

Tôi/Chúng tôi đồng ý cho Trường sử dụng hình ảnh và các hình thức ghi âm ghi 
hình học sinh trong các hoạt động tập thể khi theo học tại trường để Trường 
thực hiện cho các hoạt động quảng bá trường theo cách Trường cho là phù 
hợp và Nhà trường không sử dụng hình ảnh học sinh cho bất kỳ mục đích 
thương mại cá nhân nào.

Tôi/Chúng tôi đồng ý sẽ tham gia tích cực trong việc hỗ trợ giáo dục học sinh 
thông qua việc đóng góp ý kiến trực tiếp cho Trường và tham dự các cuộc họp 
Phụ huynh với các giáo viên của Trường.

Tôi/Chúng tôi đồng ý sẽ hợp tác chặt chẽ với Trường và sẵn sàng chi trả chi phí 
phát sinh nếu học sinh có nhu cầu hỗ trợ giáo dục đặc biệt vượt quá chính sách 
chung của Trường.  

ANNUAL TUITION FEE INCLUSIONS �HỌC PHÍ HÀNG NĂM BAO GỒM:
All subjects in the curriculum. Chi phí cho các môn học chính khoá;
Extra-curricular activities and club membership. Hoạt động câu lạc bộ do trường tổ chức;
Day field trips within HCMC. Các chuyến tham quan dã ngoại trong ngày trong thành phố;
Online learning resources. Tài liệu tham khảo học tập trực tuyến;
Tutoring lessons (except EAL) for those in need of learning support. Hoạt động phụ đạo các môn chính khoá (trừ lớp tiếng Anh hỗ trợ) dành cho học sinh không 
theo kịp chương trình.

APPLICATION FEE��PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
A non-refundable Application Fee is payable upon submission of the Application Form. Phí đăng ký tuyển sinh là chi phí hành chính và đánh giá đầu vào đối 
với mỗi học sinh nhập học. Phí này không hoàn lại kể cả khi học sinh hủy/ bỏ không tham gia đánh giá đầu vào.
 . For Primary School (Grade 1 to 5) Đối với Khối tiểu học (Từ lớp 1 đến 5): 2.250.000 (VND);
 . For Middle School (Grade 6 to 9) and High School (Grade 10 to Grade 11) Đối với Khối THCS, Lớp 10 và Lớp 11:  4.500.000 (VND)

SECURITY DEPOSIT FEE��PHÍ GIỮ CHỖ
A security deposit fee is payable when the letter of offer is sent to students. Phí giữ chỗ là phí được thanh toán khi VFIS có thư mời đăng ký nhập học đến học sinh.
A payment of 25.000.000 VND per applicant for international programme or 15.000.000 VND per applicant for bilingual programme�is required as the 
Security Deposit upon enrolment. Phụ huynh đóng khoản tiền giữ chỗ 25.000.000 VNĐ cho mỗi học sinh đăng ký chương trình quốc tế; 15.000.000 VNĐ cho 
mỗi học sinh đăng ký chương trình song ngữ trước khi học sinh nhập học.
Security�Deposit�Policy/�Quy định phí giữ chỗ
. All the students who meet all the entry requirements at VFIS but have not paid the tuition fee yet need to pay a Security Deposit fee to secure 
a place for the student. Tất cả các học sinh phải thanh toán khoản tiền giữ chỗ tại Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan nhằm đảm bảo việc giữ 
chỗ nhập học của học sinh tại Trường, khi học sinh đáp ứng tất cả các điều kiện nhập học nhưng chưa thanh toán học phí ngay;
. The security deposit will be deducted from the full tuition payment, or from the Installment 2 payment for those who choose to pay in 
installments. Khoản phí giữ chỗ sẽ được trừ vào lần thanh toán học phí nguyên năm hoặc vào đợt thanh toán học phí học kỳ 2 đối với học sinh 
đóng phí theo kỳ của năm học sinh theo học tại Trường. 
. For all returning students, a place for the student at VFIS in the 2021 - 2022 school year will be guaranteed if the following requirements are met:
Re-enrollment confirmation is well received by the School according to the annual re-enrollment procedure by April 29th, 2021. 
Re-enrollment deposit or tuition fee for the 2021 – 2022 academic year is received by the Finance Department by May 26th ,2021. 
Đối với học sinh đang theo học năm học 2020 - 2021 tại trường, nhà trường sẽ ưu tiên giữ chỗ cho năm học 2021 - 2022 với các điều kiện sau:
Nhà trường nhận được phản hồi sẽ tái nhập học của Quý Phụ huynh theo quy trình đăng ký tái nhập học trước ngày 29/04/2021. 
Nhà trường nhận được phí giữ chỗ hoặc nhận được học phí cho năm 2021-2022 trước ngày 26/05/2021. 
. For all new students, the payment for the security deposit fee (or tuition fee) needs to be made within 14 working days after the letter of 
acceptance  has been sent from VFIS to each student. After that date, in the case that the school does not have a place for the student while 
parents have made the payment of a security deposit fee, the security deposit fee will be returned 100% to the parents. Học sinh mới cần đóng 
phí này (hoặc học phí) trong vòng 14 ngày làm việc sau khi nhà trường gửi thư mời học đến mỗi học sinh. Sau thời hạn này, nếu huynh vẫn chuyển 
khoản phí giữ chỗ cho nhà trường mà nhà trường không còn chỗ học để tiếp nhận học sinh thì nhà trường sẽ hoàn trả lại 100% khoản phí này.
. If the student meets entry requirements and the deposit has been made but the parent does not complete the procedure for student enrolment 
within the time limit notified by VFIS, the deposit will not be refunded. Trường hợp học sinh đáp ứng điều kiện nhập học và phụ huynh đóng phí 
giữ chỗ nhưng sau đó không có nguyện vọng cho con học tại trường thì phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại.
. In the case that the student meets the entry requirements, the parent completes the payment of security deposit fee at VFIS within the time limit notified 
by VFIS and before July 1st, 2021 but VFIS notifies that the student study profile does not meet the school’s enrolment requirements, VFIS is obliged to 
refund the deposit in full. Trường hợp Học sinh đáp ứng các yêu cầu nhập học, phụ huynh đóng phí giữ chỗ theo thời hạn thông báo của Trường và trước 
01/07/2021 nhưng sau đó nhà trường nhận thấy hồ sơ học tập của học sinh không đủ yêu cầu để học tại trường thì nhà trường sẽ hoàn lại 100% phí giữ chỗ. 



Cam kết tuyển sinh này là thỏa thuận có tính pháp lý giữa trường Quốc tế 
Việt Nam - Phần Lan (được gọi tắt là Trường) và Cha mẹ hoặc Người giám 
hộ (được gọi tắt là Phụ huynh) có ký kết phía dưới dành cho việc học tập của 
học sinh …………………………………….......................................…….. (được gọi tắt là Học sinh).
Bằng việc ký tên vào Cam kết tuyển sinh này, Phụ huynh đồng ý với các 
điều khoản và điều kiện dưới đây:

Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện được liệt kê tại Bảng 
phí năm học hiện hành.

Tôi/Chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí trong hóa đơn và hiểu 
rằng Trường có quyền hủy chỗ hoặc không chấp nhận cho Học sinh tiếp tục 
theo học nếu Tôi/Chúng tôi không thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản 
phí theo quy định. 

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng học phí và các loại phí khác có thể thay đổi qua từng năm. 

Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng Trường có quyền buộc Học sinh thôi học nếu học 
sinh vi phạm Nội quy Trường. Trong trường hợp đó, Trường sẽ thông báo cho 
phụ huynh và giải quyết các thủ tục để phụ huynh chuyển trường cho học 
sinh trong thời hạn tối đa là 45 ngày. Số tiền học phí sẽ không được hoàn trả. 

Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng nếu tôi/chúng tôi muốn Học sinh thôi học tại trường 
khi đã bắt đầu khai giảng, tôi/chúng tôi cần điền đầy đủ thông tin vào Phiếu 
Thông báo Nghỉ học và gửi đến Văn phòng Trường tối thiểu 45 ngày (bao gồm 
cả ngày cuối tuần và nghỉ lễ) trước ngày học cuối cùng của Học sinh tại trường. 
Số tiền học phí được hoàn trả sẽ được tính theo quy định về học phí của Trường. 

Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây đồng ý rằng Học sinh khi đi học có thể gặp những 
tình huống rủi ro. 
Nhà trường nỗ lực cao nhất để ngăn ngừa các rủi ro cho học sinh trong thời gian 
tham gia học tại Trường. Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do 
lỗi của Nhà trường. Việc xác nhận nguyên nhân gây ra thiệt hại sẽ thông qua các 
biên bản ghi nhận sự việc được khai bởi học sinh, nhân chứng, giáo viên/nhân 
viên, bộ phận Y tế của Trường và kết quả điều tra của cơ quan Nhà nước (nếu 
cần). Trường sẽ nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm nhưng không chịu trách nhiệm đối với 
những mất mát hoặc thiệt hại về tài sản thuộc trách nhiệm quản lý của Học sinh.

Các bên đồng ý rằng việc giáo dục học sinh là trách nhiệm của Nhà trường và Phụ 
huynh.
Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nhằm đảm bảo Học sinh có được sự giáo dục 
toàn diện và nhất quán, Nhà trường luôn lắng nghe ý kiến của Phụ huynh và ngược 
lại, Phụ huynh đồng ý thực hiện các quy định của Nhà trường.
Trường hợp một trong hai bên nhận thấy bên kia vi phạm hoặc gây thiệt hại thì được 
quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn sau khi thông báo bằng văn bản. . 
Trong trường hợp này, học phí được thu theo thời gian thực học của Học sinh và 
việc hoàn các khoản phí khác sẽ tuân theo quy định hiện hành của nhà trường. 

Tôi/Chúng tôi biết rằng việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Trường sẽ 
được tạm dừng hoặc thay đổi dạng thức trong trường hợp Trường không hoạt 
động theo điều kiện thông thường vì lý do bất khả kháng bao gồm (nhưng không 
giới hạn) hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh, quy định hoặc lệnh cấm của chính phủ, 
khủng bố, dịch bệnh, đại dịch hoặc bất kỳ sự kiện nào xảy ra nằm ngoài tầm kiểm 
soát của Trường. 
Trong các trường hợp bất khả kháng trên đây, khi Trường đã nỗ lực xử lý nhưng 
không thể hoạt động trở lại bình thường vì lý do khách quan, Trường sẽ sử dụng 
khoản học phí đã thu để duy trì hoạt động cần thiết trong thời gian xảy ra sự kiện 
bất khả kháng, cũng như những hoạt động khắc phục thiệt hại do sự kiện bất 
khả kháng và đảm bảo cung cấp chương trình giáo dục trong khả năng tối đa 
của Trường. Do đó, học phí sẽ không được hoàn lại, trừ khi có quy định khác của 
Trường. Tôi/Chúng tôi xác nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn và 
sức khỏe của Học sinh trong các trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng trên.

This Admission Agreement is a legally binding agreement between the 
Vietnam - Finland International School (‘The School”) and the undersigned 
Parent(s) or Legal Guardian(s) of …………………………………............…........... (“The Student”)
By signing this Admission Agreement, I/we hereby agree to the following 
terms and conditions: 

I/ We have read and fully understand the terms and conditions listed in the 
Fee Schedule for the current academic year. 

I/ We agree to pay all fees as detailed on invoices and I/ We understand that 
the School reserves the right to cancel the enrolment of any Applicant or not 
to accept The Student into the School if Tuition Fees are not paid by the 
applicable payment date.

I/ We understand that tuition and fees are subject to change every year. 

I/ We agree that The School reserves the right to require withdrawal of The 
Student for failure to comply with The School’s code of conduct. In that case, 
The School will notify parents and resolve the procedures to transfer The 
Student within a maximum of 45 days. The tuition fee will not be refunded. 

I/ We agree that if I/We wish to withdraw The Student from The School after 
the first day of the school year, I/We must submit a Withdrawal Notification 
Form at least 45 calendar days (including holidays and weekends) prior to the 
student’s last day at School. A tuition fee refund will be made based on The 
School Policy on fees schedule. 

The undersigned I/We acknowledge and agree that the Students attend the 
School at his/her own risk. The Shool makes the best effort to prevent from 
any risks to the Student whilst attending the School. The Shool shall be 
responsible for damages occurred by the Shool’s fault. The verification of 
incidents causing damages will be recorded by students, witnesses, 
teachers/staff, medical staff of the School and the investigation result of the 
State agencies (if applicable). The School makes any possible effort to search 
for but is not liable for any loss or damage to a student’s personal belongings.

Both Parties agree that teaching responsibility lies with both the School and 
Parents.
In the course of implementation of this Contract, with a view of a well-rounded 
and consistent education, on the one hand, the School appreciates receiving 
feedback from the Parents, and on the other hand, the Parents agree to 
implement the regulations of the School.
In case either party believes that the other party violates the Contract and 
causes damage to it, the party shall reserve the right to terminate this Contract 
before its expiry, provided the party informs the other in writing. In this case, 
Tuition shall be paid according to the actual studying period of the Student and 
the supplementary fees will be refunded in accordance with the School policy.

I/We acknowledge that the School’s duties and obligations provided herein 
shall be suspended or changed in the case that the School is closed because 
of force majeure events including, but not limited to, fire, natural disasters, war, 
governmental prohibition or regulations, acts of terrorism, epidemic, pandemic, 
or any other event beyond the School’s control. 
In the case of force majeure events mentioned above, though the School has 
made efforts to handle but is unable to operate as usual due to objective 
reasons, the School will use the collected tuition fees to maintain vital school’s 
operations during force majeure events as well as overcoming damages and 
ensure the provision of educational programs to the utmost ability of the 
School. Therefore, no refund on tuition fee will be made, unless otherwise 
indicated by the School. I/We acknowledge that the I/We is solely responsible 
for the safety and well-being of the Student in the case that such force 
majeure events occur.  

ENROLMENT�AGREEMENT�BẢN CAM KẾT NHẬP HỌC

PAYMENT OF FEES 
THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHÍ

WITHDRAWAL AND REFUND OF FEES
NGỪNG HỌC VÀ HOÀN PHÍ

LIABILITY SHARING 
CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TERMS ON TERMINATION OF AGREEMENT

ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

FORCE MAJEURE TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

 

 

Học phí nhập  học muộn
Late enrolment fee

Học phí nguyên năm 
Annual Fee

80% học phí nguyên năm 
80% of Annual Fee

Học phí kỳ 2
Term 2 Fee

Quý 1
1st Quarter

Quý 2
2nd Quarter

Quý 3 và 4
3rd and 4th Quarter

Thời gian học sinh nhập học:
Applicant starts in:

TIME OF PAYMENT �THỜI HẠN THANH TOÁN
All annual tuition or tuition fee for Term 1 and other fees must be paid before August 14th, 2021/ Học phí năm học hoặc học phí học kỳ 1 và các khoản phí 
khác đóng trước ngày 14/08/2021.
The tuition for Term 2 must be paid before December 31st, 2021/ Học phí học kỳ 2 đóng trước ngày 31/12/2021.

EARLY PAYMENT��CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐÓNG SỚM: 
Payment in full by May 26th, 2021: 10% discount. Thanh toán học phí nguyên năm trước 26/05/2021: giảm 10%
Payment in full from May 27th to July 16th, 2021: 5% discount. Thanh toán học phí nguyên năm từ 27/05/2021 đến hết ngày 16/07/2021: giảm 5%.

SIBLING TUITION FEE DISCOUNTS  CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHO ANH CHỊ EM RUỘT 
A 10% tuition fee discount will be given to the second (from the eldest ) child and subsequent children of the same family attending VFIS. The sibling 
discount is also applicable to tuition fees paid by instalments. 
Ưu đãi 10% học phí cho con thứ 2 trở đi (tính bé nhỏ tuổi hơn) tham gia học tại VFIS cùng thời điểm. Mức ưu đãi cũng được áp dụng đối với các học sinh đóng học 
phí theo kỳ. 

LATE PAYMENT POLICY �TRƯỜNG HỢP CHẬM THANH TOÁN
Tuition must be paid by the due date indicated on the payment request. Late payment will incur a charge of 0.05% per day applied to the outstanding 
amount. After 60 days past the due date, in addition to the late fee of 0.05% per day, school records will be held and students may be discharged.
Học phí phải được hoàn thành trước ngày cuối cùng trong yêu cầu thanh toán. Khi thanh toán trễ sẽ phải trả thêm phí 0,05%/ngày trên số tiền chưa thanh toán. 
Sau 60 ngày từ ngày hết hạn thanh toán, ngoài việc phải trả phí 0.05%/ngày, Nhà trường có thể đình chỉ học đối với học sinh.

LATE ENROLMENT��NHẬP HỌC MUỘN
The VFIS academic year is divided into 2 Terms (4 Quarters) Năm học tại VFIS được chia làm hai học kỳ (4 quý).
Term 1 includes: Quarter 1 and Quarter 2 Học kỳ 1 sẽ gồm quý 1 và quý 2.
Term 2 includes: Quarter 3 and Quarter 4  Học kỳ 2 sẽ gồm quý 3 và quý 4.
If an applicant is enrolled after the start of Quarter 1, the Tuition Fees for the remaining year have to be paid in advance according to the table below:
Nếu học sinh nhập học muộn sau khi Quý 1 bắt đầu, Học phí cho thời gian học còn lại của năm phải được trả trước khi nhập học theo bảng sau đây:

WITHDRAWAL AND REFUND OF FEES  CHÍNH SÁCH DỪNG HỌC VÀ HOÀN TRẢ PHÍ 
For those who choose to pay in full. Học sinh thanh toán học phí nguyên năm. 
. Parents must complete and submit the Withdrawal Notification Form to the Admissions Office at least 45 calendar days prior to the student's last day.
Phụ huynh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Thông báo nghỉ học của Trường và nộp cho phòng Tuyển sinh Nhà Trường tối thiểu 45 ngày (bao gồm cả ngày cuối 
tuần và nghỉ lễ) trước ngày học cuối cùng của Học sinh tại trường.
. The refund policies are only applied to Tuition fees paid in full and are subject to the schedule below:
Chính sách hoàn học phí áp dụng đối với Học phí đã đóng đầy đủ và được hoàn trả theo các tỷ lệ như sau:

For those who choose to pay in installments. Học sinh thanh toán học phí theo kỳ.
The school will not refund any portion of Term Tuition Fees. Nhà trường sẽ không hoàn trả phần học phí còn lại đối với những trường hợp Học phí đóng theo kỳ
If the Admissions Office  receives a Withdrawal Notification Form at least 45 calendar days prior to the student's last day, the Security Deposit Fees refund shall 
apply. Phí giữ chỗ chưa được cấn trừ vào học phí từ đầu năm học sẽ được hoàn trả khi phụ huynh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Thông báo nghỉ học của Trường 
và nộp cho phòng Tuyển sinh Nhà Trường tối thiểu 45 ngày (bao gồm cả ngày cuối tuần và nghỉ lễ) trước ngày học cuối cùng của Học sinh tại trường.
Before the start of the school year 2021 - 2022. Tại thời điểm chưa bắt đầu năm học 2021-2022.
In the case that the parent completes the payment of tuition fee (Annual or by Term) but the student does not start school at VFIS, the tuition fee is 
refunded according to when the parents complete and submit the Withdrawal Notification Form to the Admissions Office:
Trong trường hợp phụ huynh đã đóng học phí theo năm học hoặc theo học kỳ nhưng không có nguyện vọng cho con học tại trường nữa, phụ huynh điền đầy đủ 
thông tin vào Phiếu Thông báo nghỉ học của Trường và nộp cho phòng Tuyển sinh Nhà Trường:

In the case that the parent completes the payment of the tuition fee at VFIS by July 1st, 2021 but VFIS notifies that the student study profile does not meet with 
the school’s enrolment requirements, VFIS is obliged to refund the tuition fee in full. Trường hợp phụ huynh đóng học phí trước 01/07/2021 nhưng sau đó nhà 
trường nhận thấy hồ sơ học tập của học sinh không đủ yêu cầu để học tại trường thì nhà trường sẽ hoàn 100% học phí đã đóng.
Meal and bus services: refunds are made in accordance with the policy of each service. Phí ăn, phí xe đưa rước: được hoàn lại theo chính sách riêng của từng loại phí
Time of refund: Thời gian hoàn phí:
Refunds are paid within 30 working days based on the date the school receives the relevant documents.
Nhà trường giải quyết thủ tục hoàn phí trong vòng 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

GENERAL PROVISIONS  QUY ĐỊNH CHUNG
a. Parents/ guardians are responsible for the payment of the applicable school fees within the regulated date after receiving the letter of offer from VFIS. This 
responsibility is the parents/guardians' responsibility. In the event that the parents/guardians' company and/or any other third party will pay the required fees 
on the parents/guardians' behalf, it is the parents/guardians' responsibility to ensure that the payment is made in full and in a timely manner. All tuition fees 
receipts are in VND and are payable in VND unless the payment originates outside of Vietnam. In this case, a USD bank transfer at the prevailing bank exchange 
rate is acceptable. Phụ huynh/ người giám hộ có trách nhiệm thanh toán các khoản phí theo quy định của trường sau khi nhận được thư thông báo chấp thuận 
nhập học tại trường. Trách nhiệm này thuộc về Phụ huynh/người giám hộ. Trường hợp công ty hoặc bên thứ 3 đại diện phụ huynh thanh toán các khoản phí, trách 
nhiệm của phụ huynh phải bảo đảm các khoản phí phải được thanh toán đầy đủ và trong thời gian quy định. Tất cả Học phí sẽ được thanh toán và xuất phiếu thu 
bằng VND trừ khi Học phí được thanh toán từ nước ngoài. Khi đó, thanh toán qua chuyển khoản bằng USD theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng tại thời điểm thanh 
toán sẽ được chấp nhận.
b. The School reserves the right to adjust tuition fees and other terms and conditions of this Schedule of Fees. Nhà trường được quyền điều chỉnh mức học phí 
và các điều khoản của Biểu phí này.
c. This Schedule of Fees made in English and Vietnamese, where there are any conflicts over meaning, Vietnamese shall prevail. Biểu phí này được lập bằng tiếng 
Việt và tiếng Anh, trường hợp có sự khác biệt về ngữ nghĩa thì tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Before June 16th, 2021
Trước 16/06/2021

From June 16th, 2021 to August 16th, 2021
Từ 16/06/2021 đến 16/08/2021

After August 16th, 2021
Sau ngày 16/08/2021

100% of the tuition fee will be refunded
Được nhận lại 100% học phí đã đóng 

90% of the tuition fee will be refunded
Được nhận lại 90% học phí đã đóng 

In accordance with VFIS Fees Refund Policy  
Áp dụng theo chính sách hoàn phí chung

The school will not refund the security 
deposit

Nhà trường sẽ không hoàn lại 
phí giữ chổ

(*)

Last day/ Ngày học cuối Before the last day of 1st quarter
Trước ngày cuối của Quý 1

Before the last day of 2nd quarter
Trước ngày cuối của Quý 2

Term 2
 Trong học kỳ 2

65% of paid tuition 
65% học phí phụ huynh đã thực đóng

40% of paid tuition 
40% học phí phụ huynh đã thực đóng

No refund
Không được hoàn học phí

Tuition fees/ Học phí:

Refund rate/ Tỷ lệ hoàn phí


