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BIỂU PHÍ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG, ƯU ĐÃI HỌC PHÍ  

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRƯỜNG LIÊN CẤP SENTIA 

 NĂM HỌC 2021-2022 

(Áp dụng cho các học sinh nhập học cấp Trung học cơ sở trong năm học 2021-2022) 

I. BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2021-2022 

STT CÁC KHOẢN PHÍ SỐ TIỀN (VNĐ) 

CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC NỘP 1 LẦN DUY NHẤT KHI NHẬP HỌC 

1 Phí kiểm tra đầu vào 1.000.000 

2 Phí đăng ký 5.000.000 

3 Phí giữ chỗ 10.000.000 

CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC NỘP THEO NĂM HỌC 

1 1 Học phí 165.000.000 

2 2 Phí phát triển 20.000.000 

3 3 Phí bán trú 19.500.000  

4 4 
Phí học liệu, lệ phí thi chứng chỉ 

Cambridge và các chuyến đi học tập 
5.000.000 

5 5 Phí bảo hiểm y tế (tạm tính) 700.000 

6 6 Phí sách giáo khoa Theo giá của nhà xuất bản 

7 7 Phí đồng phục Tham khảo biểu giá tại Văn phòng Trường 

CÁC KHOẢN PHÍ LỰA CHỌN NỘP THEO NĂM HỌC 

1 Phí ăn sáng 3.900.000 

2 Phí bảo hiểm tai nạn 800.000 

3 Phí dịch vụ xe buýt 
➢ Đón tại nhà: 21.000.000 

➢ Đón tại điểm trường Koala House: 16.000.000 

4 Phí trông ngoài giờ 

➢ 30.000/khung thời gian 15 phút (tính từ 17h30 

đến 18h00) 

➢ 100.000/khung thời gian 15 phút (tính từ 18h01 

đến 18h30) 

➢ 150.000/khung thời gian 15 phút (tính từ sau 

18h30) 

5 
Phí phụ đạo (theo yêu cầu của Nhà trường 

nếu cần thiết) 

➢ 600.000/giờ với giáo viên nước ngoài 

➢ 200.000/giờ với giáo viên Việt Nam 
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II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021-2022: 

1. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG 

➢ Trường liên cấp SenTia (Trường SenTia) sẽ trao các gói học bổng có giá trị từ 10% đến 100% 

mức học phí công bố cho các học sinh đáp ứng đủ tiêu chí xét học bổng của Nhà trường, 

đồng thời đạt kết quả thi học bổng các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, phỏng vấn Tiếng 

Việt và viết luận Tiếng Anh.  

➢ Học bổng được trao trong năm học 2021-2022 sẽ được áp dụng cho cả cấp trung học cơ 

sở với điều kiện học sinh luôn duy trì được: Hạnh kiểm tốt và kết quả học tập loại khá với        

mức học bổng 10%-30%; Hạnh kiểm tốt và kết quả học tập loại giỏi với mức học bổng 

40%-100%. 

2. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ: 

Học sinh đăng ký nhập học cấp THCS tại Trường SenTia trong năm học 2021-2022     

đạt kết quả kiểm tra đầu vào theo chuẩn của trường nhưng không được xét duyệt    

học bổng sẽ được hưởng các gói ưu đãi phí và học phí với các điều kiện như sau: 

Gói 1: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí 

trước ngày 26/03/2021. 

➢ Miễn phí kiểm tra đầu vào. 

➢ Giảm 15% mức học phí công bố cho cả cấp trung học cơ sở.   

Gói 2: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí 

trước ngày 29/04/2021. 

➢ Miễn phí kiểm tra đầu vào. 

➢ Giảm 10% mức học phí công bố cho cả cấp trung học cơ sở.    

Gói 3: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí 

trước ngày 15/06/2021. 

➢ Miễn phí kiểm tra đầu vào. 

➢ Giảm 5% mức học phí công bố cho cả cấp trung học cơ sở.   

Gói 4: Ưu đãi học phí dành cho gia đình có 2 con trở lên cùng theo học Hệ thống Giáo 

dục Koala House. 

➢ Giảm 5% học phí phải đóng cho con thứ 2 và giảm 10% học phí phải đóng cho con thứ 

3 (sau khi đã trừ học bổng, các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3, nếu có) cho gia đình có từ 2 

con trở lên cùng lúc theo học tại Hệ thống giáo dục Koala House (tại Trường SenTia 

và/hoặc Trường Mầm non Koala House). 

Gói 5: Ưu đãi học phí dành cho nhóm học sinh cùng đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ         

cùng một thời điểm. 

➢ Giảm 3% hoặc 4% hoặc 5% học phí phải đóng (sau khi đã trừ học bổng, các ưu đãi học phí 

thuộc gói 1/2/3 và gói 4, nếu có) cho năm học 2021-2022 đối với nhóm có 03 hoặc 04 hoặc 05 

học sinh cùng đóng phí đăng ký và phí giữ chỗ cùng một thời điểm. 

Gói 6: Ưu đãi học phí khi đóng học phí cả năm. 

➢ Giảm 5% trên số tiền học phí phải đóng (sau khi đã trừ học bổng, tất cả các ưu đãi, miễn, 

giảm phí và học phí) khi đóng học phí cả năm. 

* Lưu ý:  

• Học sinh được phép cộng dồn chính sách học bổng & chính sách ưu đãi học phí.

• Lịch kiểm tra đầu vào và thi học bổng cấp THCS: 13/3/2021; 20/3/2021; 18/04/2021; 

24/4/2021; 22/5/2021; 29/5/2021. 


