AES THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2021
8 Tuần (07/06/2021 – 30/07/2021)
A. Các khoản phí:
Đơn vị tính: VNĐ
Học phí công bố
(8 Tuần)
(*Học phí đã bao gồm tiền ăn)

Học phí ưu đãi
Thanh toán trước 30.04.2021
(Giảm 15%)

48.177.000 /8 tuần

40.950.000 đ/8 tuần
Hoc phí tuần 6.500.000/ tuần
(Tham gia tối thiểu 3 Tuần)

B. Các ưu đãi:
 Chính sách ưu đãi anh chị em:
o Giảm 5% học phí đối với trường hợp gia đình có từ 2 bé trở lên, tính từ bé thứ 2.
o Giảm 10% từ bé thứ 3.
 Ưu đãi đóng học phí theo tuần: Học sinh đóng theo học phí theo tuần trước 30/04/2021
giảm thêm 10%.
C. Phương thức thanh toán:
- Phụ huynh có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại phòng kế toán
(Phòng A205) của trường hoặc chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản sau:
Tên tài khoản: CÔNG TY CP TRƯỜNG TH - THCS - THPT ALBERT EINSTEIN
Số tài khoản: 77755568 (VND) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – CN,TP. HCM
Số Swift : ASCBVNVX
Địa chỉ NH
: Số 480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
-

Nội dung chuyển khoản:
< Họ tên học sinh> chuyển tiền học phí hè tuần 1+2+3> < tuổi>




Sau khi thanh toán, vui lòng email hoặc gửi bản sao Ủy nhiệm chi/giấy chuyển tiền của ngân hàng
cho Phòng Kế toán.
Lưu ý: Phụ huynh học sinh lưu ý đăng ký và thanh toán đúng hạn để đảm bảo giữ chỗ và được
xếp lớp, các trường hợp đăng ký và đóng trễ các khoản phí, Nhà trường có quyền từ chối không
tiếp nhận trong trường hợp lớp đã đủ số học sinh.
D. Chính sách hoàn phí:
Học phí Hè sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

