
Enrolment Fee for New Parents: Phí ghi danh cho Phụ huynh mới
● A one-off Enrolment Fee of 10,000,000 VND is required when your child enrols.

Phí Ghi danh một lần được yêu cầu là 10.000.000 VND khi con của Quý Phụ huynh đăng ký học.
● The Enrolment Fee is used to develop the school, purchase resources, and provide a safe and fun

learning environment for your child.
Phí Ghi danh sẽ đảm bảo vị trí của con của Quý Phụ huynh và sẽ được sử dụng để phát triển trường
học, mua cơ sở vật chất và tạo nên một môi trường học tập an toàn và vui vẻ cho con của Quý Phụ
huynh.

● Confirmation of a school place will be made once the enrolment fee has been paid in full. The
enrolment fee is non-refundable.
Việc xác nhận con của Quý phụ huynh đã có chỗ sẽ được thực hiện sau khi Phụ huynh đã nộp phí Ghi
danh. Phí này sẽ không được hoàn trả lại.

Deposit: Tiền cọc giữ chỗ
● A deposit of 10,000,000 is required to secure your child’s place for the school year 2022-23.

Cần phải đặt cọc 10.000.000 để đảm bảo chỗ học cho con của Quý Phụ huynh trong năm học
2022-23.

● The deposit will be used towards the scheduled final payment at the end of the school year, if the full
school year is completed.
Khoản tiền đặt cọc sẽ được sử dụng cho khoản thanh toán cuối cùng dự kiến   vào cuối năm học, nếu
thanh toán đầy đủ cả năm học.

● The deposit will NOT be returned if your child does not complete the full school year or pay the
requested payments.
Khoản đặt cọc sẽ KHÔNG được trả lại nếu con của Quý Phụ huynh không thanh toán đầy đủ cả năm
học hoặc không trả các khoản thanh toán được yêu cầu.

School Fees: Học phí
● The yearly fee is payment for 199 teaching days.

Phí hàng năm là thanh toán cho 199 ngày giảng dạy.
● Fees are to be paid directly to the school's bank account on or before the date shown on the school

calendar. It is important you reference your child’s name.
Học phí phải được thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Trường vào đúng ngày được
hiển thị trên Lịch học của trường hoặc sớm hơn. Điều quan trọng là bạn phải ghi tên con của Quý
phụ huynh vào nội dung chuyển tiền.
Bank details are as follows:
Bank: Vietcombank (Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam)
Ngân hàng: Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam)
Address:: 153 Ngu Hanh Son, Bac My An, Ngu Hanh Son, Da Nang
BIC Code: BFTVVNVX007 Account Name: Cong Ty TNHH Ravai
Address: 4 Che Lan Vien, Da Nang Account Number: 0041000219423

● Parents will be sent an invoice by email and fees need to be paid on or before the pay date given, by
bank transfer only. If parents have any difficulty paying the fees, it is essential that parents tell us
immediately and alternative arrangements can be discussed. If fees remain unpaid 1 week after the
payment date a 5% penalty charge will be added to the outstanding amount. Should fees continue to
be unpaid your child's place may be given to another child on our waiting list.
Phụ huynh sẽ được gửi thông báo học phí qua email và các khoản phí cần phải được thanh toán vào
đúng ngày thanh toán đã định hoặc sớm hơn. Nếu phụ huynh gặp khó khăn trong việc thanh toán học
phí, phụ huynh cần phải thông báo cho nhà trường ngay lập tức và có thể thảo luận về cách thanh
toán. Nếu các khoản phí vẫn chưa được thanh toán sau 1 tuần kể từ ngày thanh toán, khoản phí phạt
5% sẽ được cộng vào số tiền chưa thanh toán. Nếu các khoản phí tiếp tục không được thanh toán, vị
trí của con của Quý Phụ huynh có thể được thay thế cho một trẻ khác trong danh sách chờ của nhà
trường.



● A 5% discount will be given to families with more than one child attending the school. The discount
will be deducted from the fees for the second child and subsequent children. A full deposit will still
need to be paid for all children.
Giảm giá 5% cho các gia đình có nhiều hơn một trẻ em theo học tại trường. Khoản chiết khấu sẽ
được trừ vào học phí cho trẻ thứ hai và các trẻ tiếp theo. Tất cả trẻ vẫn cần phải thanh toán toàn bộ
tiền đặt cọc.

● After School Care is not included in the tuition fees. Students who are collected after 15:45 will
automatically be enrolled for After School Care and charged accordingly. If your child is going to be
picked up late please notify the school. The same applies for early drop off.
Phí Giữ trẻ sau giờ học không được bao gồm trong học phí. Những học sinh được đón sau 15:45 sẽ
tự động được đăng ký vào lịch giữ trẻ sau giờ học và được tính phí tương ứng. Nếu bạn phải đón
con muộn, vui lòng thông báo cho nhà trường. Tương tự với trường hợp cần đón trẻ sớm.

● Organised clubs will be offered throughout the year, fees will be paid in advance and will not be
refunded if your child does not attend.  A refund will be given if the classes are cancelled.
Các câu lạc bộ sau giờ học sẽ được mở suốt năm học, học phí sẽ được thanh toán trước và sẽ
không hoàn trả lại khi con của phụ huynh không tham gia lớp học. Học phí sẽ được hoàn trả nếu lớp
học được hủy bởi nhà trường.

● If a child is sick, unable to attend or takes a holiday, the fees will NOT be refunded.
Nếu trẻ bị ốm, không đi học hoặc nghỉ lễ, học phí sẽ KHÔNG được hoàn trả.

● If the school is closed due to Government closures for more than 5 consecutive days, the fees will still
need to be paid. A discounted fee of 20% will apply to the first 4 weeks and 40% thereafter if an
alternative program is offered. This will not apply to single day closures due to storms etc. If you
withdraw your child and would like to re-enroll your child when school reopens, (if a place is available)
the missed payments for the previous school year must be paid and the enrollment fee and deposit
will need to be paid again.
Nếu trường đóng cửa do Chính phủ yêu cầu hơn 5 ngày liên tục, học phí sẽ vẫn phải thanh toán. Nếu
có chương trình thay thế phí chiết khấu 20% sẽ được áp dụng cho 4 tuần đầu tiên và 40% cho thời
gian sau đó. Điều này sẽ không áp dụng cho các trường hợp đóng cửa một ngày do bão, v.v ... Nếu
Quý Phụ huynh cho con của mình nghỉ và muốn cho con đăng ký học lại khi trường học mở cửa trở
lại, (nếu có chỗ) thì số tiền chưa thanh toán trước đó của năm học phải cần được thanh toán hoặc phí
ghi danh và tiền đặt cọc sẽ phải được thanh toán lại.

● Should you wish to permanently withdraw your child the notice period is two months, you must inform
the school’s admin by email stating the date your child will finish. The fees for the two month period
will be applied and the remaining will be refunded if the notice has been given. The deposit will NOT
be returned due to failing to complete the year’s contract.
Nếu Quý Phụ huynh muốn cho con mình nghỉ học luôn thì cần thông báo cho nhà trường trước hai
tháng, vui lòng thông báo cho quản trị viên của trường qua email về chính xác ngày con của bạn nghỉ
học. Học phí cho khoản thời gian hai tháng sẽ được áp dụng và phần học phí còn lại sẽ được hoàn
trả nếu phụ huynh thông báo trước đúng thơi gian quy định. Khoản tiền đặt cọc sẽ KHÔNG được trả
lại do không hoàn thành hợp đồng của năm học.

● School fees are subject to annual review. Last updated March 2021.
Học phí được xem xét hàng năm. Cập nhật lần cuối vào tháng 3 năm 2021.

● Please contact administrator@littlegiantskindergarten.com if you have any further questions.
Vui lòng liên hệ với administrator@littlegiantskindergarten.com nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào.
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