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BẢNG HỌC PHÍ NĂM 2019 – 2020 

 

Trường Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ (Kiddi Home) kính gửi đến Quý phụ huynh mức học phí 

được áp dụng từ ngày 01/06/2019 như sau: 

I. TỔNG HỌC PHÍ HÀNG THÁNG  (Đơn vị tính: Đồng) 

 

 

 

 

 

 

Tiền ăn bao gồm các bữa sáng, trưa, xế và 03 bữa phụ đối với nhóm 12 – 24 tháng; 02 bữa phụ 

với các nhóm lớp còn lại, buffet vào các dịp lễ hội. (Trẻ uống sữa Friso Gold hoặc TH True milk 

tại trường) 

Học phí bao gồm:  

- Chương trình “Chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non” theo chuẩn của Bộ GDĐT kết hợp với 

phương pháp giáo dục Montessori, kích thích khả năng làm việc và tư duy độc lập của trẻ. 

- Các hoạt động ngoại khóa bên ngoài nhà trường nhằm phát triển các kỹ năng mềm cho trẻ 

(Thăm quan siêu thị, nhà sách…phù hợp với lứa tuổi) 

- Các chương trình bơi lội, phát triển kỹ năng vận động tổng hợp, rèn luyện sức khỏe trong 

nhà, ngoài trời góp phần phát triển toàn diện thể chất, tinh thần cũng như các phương 

pháp tư duy cho trẻ. 

- Các hoạt động câu lạc bộ phát triển kỹ năng, thẩm mỹ (Kids art, café sáng…theo KHGD) 

Ghi chú: 

 Khi bé nghỉ có báo trước 01 ngày, nhà trường sẽ hoàn trả 60% tiền ăn của ngày bé nghỉ; tiền 

ăn không được hoàn trả trong các trường hợp khác. 

 Thời gian đóng học phí: từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng. 

 Học phí và phí đóng cơ sở vật chất không hoàn lại trong mọi trường hợp. 

Nhóm tuổi Học Phí Tiền ăn Tổng cộng 

12 – 24 tháng (2017, 2018) 3.144.000 836.000 3.980.000 

25 – 36 tháng (2016) 2.764.000 836.000 3.600.000 

37 – 60 tháng (2014, 2015) 2.744.000 836.000 3.580.000 
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II. NHẬP HỌC 

STT Danh mục Mức phí 

1 Cơ sở vật chất 1.800.000đ/ Năm học 

2 Đồng phục  435.000đ/3bộ 

3 Ba lô Quà tặng 

 

III. HỌC PHÍ CÁC MÔN NGOẠI KHOÁ 

Môn học Học phí 

Anh văn với người bản ngữ (2 buổi/tuần) 300.000 đồng/tháng 

Aerobic (2 buổi/tuần)   100.000 đồng/tháng 

 

IV. HỌC PHÍ NGOÀI GIỜ  

Thời gian Theo tháng/4 ngày Theo ngày Ghi chú 

Thứ Hai - thứ Sáu 

(17:00 – 19:00) 
500.000đ 80.000đ 

Bao gồm phần ăn 

tối 

Thứ Hai - thứ Sáu 

(17:00 – 18:00) 
250.000đ 50.000đ 

Không bao gồm 

phần ăn tối 

 

Thứ Bảy 

(07:00 – 17:00) 

Theo tháng Theo ngày 
Bao gồm các bữa 

ăn trong ngày 

 
Nhóm cháo 800.000đ 250.000đ 

Các nhóm/lớp khác 700.000đ 180.000đ/buổi 

 

Nhà trường tổng hợp số buổi học ngoài giờ của bé cuối mỗi tháng và tính cùng với học phí của 

tháng tiếp theo vào đầu mỗi tháng. 

V. ƯU ĐÃI CỦA KIDDI HOME 

 Giảm 10% học phí hàng tháng cho bé thứ hai: có anh/ hị em ruột học cùng trường 

 Giảm 3% tổng tiền học khi đóng trước học phí 01 quý (03 tháng) 

 Giảm 5% tổng tiền học khi đóng học phí trước 02 quý (06 tháng) 

 Giảm 7% tổng tiền học khi đóng học phí trước 01 năm (12 tháng) 


