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THÔNG TIN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022 - 2023
1. HỌC PHÍ HÀNG THÁNG:
Khối lớp
Lớp 1 đến 5
Lớp 6, 7, 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12

Ngoại trú
2.800.000đ
3.300.000đ
3.500.000đ
3.500.000đ
3.600.000đ
3.800.000đ

Bán trú
3.680.000đ
4.004.000đ
4.204.000đ
4.204.000đ
4.304.000đ
4.504.000đ

Nội trú
6.142.000đ
7.186.000đ
7.386.000đ
7.486.000đ
7.586.000đ
7.786.000đ

+ Học phí ngoại trú: Tiền học phí;
+ Học phí Bán trú: Gồm tiền học phí + ăn trưa (từ thứ 2 đến thứ 6) + Ăn xế (áp
dụng cho học sinh tiều học)
+ Học phí Nội trú: Gồm tiền học phí + tiền ăn sáng, trưa, chiều, phí quản lý nội trú
và học tối; điện, nước; đồ dùng sinh hoạt, giặt (từ thứ 2 đến trưa thứ 7 hàng tuần).
2. CÁC KHOẢN THU KHÁC:
+ Đồ dùng bán trú (đối với học sinh Tiểu học): 50.000đ/học kỳ.
+ Phí quản lý ngày Chủ nhật (đối với học sinh nội trú ở lại cuối tuần): Học sinh
tiểu học:198.000đ/tuần (bao gồm phí quản lý và tiền ăn ngày thứ 7 và chủ nhật); Học
sinh cấp 2-3: 136.000đ/tuần (bao gồm phí quản lý + tiền ăn chiều thứ 7 và ngày chủ
nhật).
+ Phí quản lý học tối (dành cho học sinh bán trú, ngoại trú có nhu cầu):
300.000đ/tháng.
+ Lệ phí đăng ký nhập học: 300.000đ/học sinh (áp dụng đối với học sinh mới nhập
học và không hoàn trả lại).
+ Chương trình tăng cường Tiếng anh do Giáo viên nước ngoài giảng dạy (02
tiết/tuần): từ lớp 3 đến lớp 10 học chương trình IELTS 450.000đ/tháng; lớp 1, lớp 2
và lớp 11 học chương trình tiếng anh tăng cường 300.000đ/tháng.
+ Chương trình học tập trải nghiệm ngoài nhà trường (dự kiến): Học sinh tiểu
học: 1.500.000đ/học sinh/năm học; Học sinh cấp 2-3: 2.500.000đ/học sinh/năm học;
3. CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ:
3.1. Giảm học phí khi đóng trước theo tỷ lệ:
- Giảm 2% khi đóng trước 03 tháng;
- Giảm 5% khi đóng trước 06 tháng;
- Giảm 10% cho khi đóng trước cả năm học.

3.2. Giảm học phí các trường hợp sau (chỉ giảm một trong các tiêu chí sau):
a. Học sinh giỏi cấp 2-3: Giảm 30% học phí cho học sinh đạt danh hiệu học sinh
giỏi cấp 2-3 năm học trước (đối với học sinh lớp 6 đạt danh hiệu xuất sắc). Trường hợp
học sinh không duy trì được danh hiệu học sinh giỏi sẽ không được giảm học phí theo
quy định từ thời điểm không đạt danh hiệu học sinh giỏi (chỉ tính danh hiệu học sinh
giỏi từ lớp 6 trở lên).
b. Học sinh cũ của trường:
- Giảm 200.000đ/tháng cho học sinh học tại trường từ 5-8 năm;
- Giảm 300.000đ/tháng cho học sinh học tại trường từ trên 8 năm đến 10 năm;
- Giảm 500.000đ/tháng cho học sinh học tại trường trên 10 năm trở lên.
c. Giảm 10% cho các đối tượng:
- Học sinh lớp 5, lớp 9 cũ của trường, tiếp tục học lớp 6, lớp 10 tại trường;
- Học sinh có anh/chị/em ruột hiện cùng học tại trường;
- Con thương binh, liệt sĩ;
- Học sinh là người dân tộc thiểu số;
- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường trường trú đóng.
3.3. Xét học bổng toàn phần (tiền học, ăn, ở): Dành cho HS có hoàn cảnh rất khó
khăn, vẫn vươn lên để học giỏi do quỹ học bổng Vừ A Dính, các Sở GD&ĐT địa
phương có công văn đề nghị.
4. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Học sinh có thể lựa chọn học tại một trong các địa điểm của trường tại Bình
Dương hoặc TP.HCM. Đăng ký nhập học trực tiếp tại các văn phòng của trường hoặc
đăng ký xét tuyển qua mạng tại địa chỉ: www.ngothoinhiem.edu.vn (tại mục thông tin
tuyển sinh).
Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng
trường qua số điện thoại:
+ TP. Thủ Đức
: 028.37310522
+ Bình Tân
: 028.37310522
+ Gò Vấp
: 028.62722525
+ Bình Dương
: 0274.3880088
+ Đường dây nóng : 0974 035 359 - 0938 035 359
Email: truong@ngothoinhiem.edu.vn; tuvantuyensinh@ngothoinhiem.edu.vn
Website: www.ngothoinhiem.edu.vn

