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A CHƯƠNG TRÌNH IB

Học sinh theo học Chương trình IB tại trường Olympia từ năm lớp 10 (DP foundation) đến lớp 11, 12 (IB-DP), 
bắt đầu từ năm học 2022-2023.

Học sinh theo học từ năm học 2022-2023 sẽ được áp dụng mức giảm 15% cho toàn bộ 3 năm theo chương 
trình IB tại trường Olympia. 
Mức học phí qua các năm sau khi đã giảm trừ như sau:

B CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG QUỐC TẾ HOA KỲ

Học sinh hoàn thành các yêu cầu theo mục 1.2, văn bản “Thỏa thuận học tập” chương trình lớp 9SBQT - lớp 
12SBQT dành cho học sinh nhập học từ lớp 9SBQT, năm học 2022-2023.

1. Chương trình học

Phương án 1: Áp dụng đối với Phụ huynh học sinh CAM KẾT học đầy đủ chương trình trong cả quá trình học 
(2,3,4 năm học tùy thời điểm nhập học)
Phương án 2: Áp dụng đối với Phụ huynh học sinh KHÔNG CAM KẾT học đầy đủ chương trình trong cả quá 
trình học (2,3,4 năm học tùy thời điểm nhập học).

3. Phương án nộp phí

1. Chương trình học

2. Học phí

2.1. Học phí chương trình Song Bằng: dành cho học sinh theo học từ lớp 9SB
Mức học phí đối với Học sinh theo học Chương trình Song Bằng bao gồm:
• Học phí và các khoản phí của chương trình Olympia theo thông báo đầu mỗi năm học đối với từng Học sinh
• Học phí tăng thêm đối với chương trình SB: 117,500,000 VNĐ/năm học (liên tục trong 3 năm).

2.2. Học phí chương trình Song Bằng: dành cho học sinh theo học từ lớp 9QT
Mức học phí đối với Học sinh theo học Chương trình Quốc tế bao gồm:
• Học phí và các khoản phí của chương trình Olympia theo thông báo đầu mỗi năm học đối với từng học sinh
• Học phí tăng thêm đối với chương trình QT sẽ theo 1 trong 2 phương án tại mục 3.

2.3. Chính sách ưu đãi
Ưu đãi khi nộp học phí chương trình Quốc tế theo thời điểm và số tiền nộp:

2. Học phí và chính sách ưu đãi

Năm lớp 10 Năm lớp 11

499,375,000 VNĐ 543,320,000 VNĐHọc phí sau ưu đãi 543,320,000 VNĐ

Năm lớp 12

11,750,000 Nộp trước 31/5/2022-Học phí năm học 2022- 2023

35,250,000 Đóng học toàn bộ các năm THPT tại Olympia 

Tiền được giảm (VNĐ)Thời gian và số tiền nộp học phí



3.1. Dành cho học sinh nhập học lớp 9QT:

Mục Năm học Số tiền (VNĐ) 
Phương án 1

Lớp 9 năm học 2022-2023 351,000,0001

Lớp 10 năm học 2023-2024 368,700,0002

Lớp 11 năm học 2024-2025 387,300,0003

4

Số tiền (VNĐ) 
Phương án 2

351,000,000

254,400,000

266,800,000

Lớp 12: Du học tại Marianapolis 2025-2026 875,500,000738,700,000

Tổng 1,982,500,0005 1,610,900,000

3.2. Dành cho học sinh nhập học lớp 10QT:

Mục Năm học Số tiền (VNĐ) 
Phương án 1

Lớp 10 năm học 2022-2023 365,700,0001

Lớp 11 năm học 2023-2024 384,100,0002

875,500,0003

4

Số tiền (VNĐ) 
Phương án 2

365,700,000 

365,700,000

824,000,000Lớp 12: Du học tại Marianapolis 2024-2025

1,625,300,0001,555,400,000

3.3. Dành cho học sinh nhập học lớp 11QT:

Mục Năm học Số tiền (VNĐ) 
Phương án 1

Lớp 11 năm học 2022-2023 Không áp dụng1

Lớp 12: Du học tại Marianapolis 2023-2024 Không áp dụng2

Tổng Không áp dụng3

Số tiền (VNĐ) 
Phương án 2

525,300,000

875,500,000

1,400,800,000

PHHS ghi rõ phương án lựa chọn của gia đình cho con khi ký vào văn bản “Thỏa thuận học tập”.

Trường hợp PHHS có cam kết học tất cả các năm (2,3,4 năm tùy thời điểm nhập học), nhưng vì lý do của 
gia đình phải dừng chương trình giữa năm học bất kỳ, PHHS vẫn phải đóng đủ mức phí cho cả năm học đó.

Mức học phí bằng Việt Nam Đồng được tính trên tỷ giá 23,500 VND (Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam). Nếu Tỷ giá bán của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có điều chỉnh tăng, Nhà 
trường sẽ thông báo lại mức học phí cho Phụ huynh trước đầu mỗi năm học.

•

•

•

Tổng

Mức phí cụ thể theo từng phương án như sau:



C THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

D HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÓNG HỌC PHÍ

1. Nộp tiền mặt hoặc bằng thẻ: Tại phòng kế toán Nhà trường.

2. Hoặc chuyển khoản cho Nhà trường theo thông tin:

PHHS nộp Phí đúng thời gian quy định tại Mục C theo cách:

• Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo DREAM HOUSE
• Tài khoản số: 0574103653008    
• Ngân hàng: TMCP Quân Đội, CN Hoàn Kiếm.
• Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QT/CHƯƠNG TRÌNH IB- HỌC SINH….”

Các chính sách áp dụng đối với phần học phí và các khoản phí của Olympia theo thông báo vào đầu 
mỗi năm học đối với từng học sinh.
Thời hạn hoàn thành việc nộp các khoản phí hàng năm theo đúng quy định của Olympia: chậm nhất 
là 10 ngày trước ngày bắt đầu năm học. Sau các thời điểm này, tối đa 15 ngày mà PHHS chưa đóng 
phí đúng quy định Nhà trường có quyền tạm dừng việc theo học Chương trình Quốc tế của học sinh.

1.

2.

E QUY ĐỊNH CHUNG

Chính sách học phí nêu trên là áp dụng từ năm học 2022-2023. Có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có 
văn bản khác thay thế.


