QUY ÑÒNH TÀI CHÍNH NĂM HOÏC 2017 – 2018
Việc theo học tại trường Quốc tế Pháp tại Thành Phố Hồ Chí Minh trực thuộc cô quan giaùo duïc
Phaùp ôû nước ngoaøi, là cần đóng phí ñoái vôùi tất cả hoïc sinh, bất kể quoác tòch.
Caùc phí liên quan bao goàm :
- Phí ghi danh
- Hoïc phí
- Phí ăn trưa tại căn tin
- Các loại phí thi cử
- Các phí khác (các hoạt động ngoại khóa hay các chuyến tham quan, hoặc phí bồi hoàn sách
hay các trang thiết bị khác bị làm hỏng nếu có).
Học phí và các phí treân ñöôïc aán ñònh moãi naêm, và bởi cô quan giaùo duïc Phaùp ôû nöôùc ngoaøi
(AEFE), trên cơ sở dự thảo đưa ra tại cuộc họp Hoäi ñoàng tröôøng Quốc tế Pháp Marguerite Duras.
IPhí ghi danh lần đầu : 550 Є
Phí ghi danh là phí phải đóng vào lần ghi danh đầu tiên hoặc ghi danh trở lại sau khi học sinh đã thôi
học tại trường (trừ khi phí ghi danh đã được thanh toán trong năm học trước đó).
Phí ghi danh khoâng ñöôïc hoaøn traû.
II-

Hoïc phí :

Học phí được thiết lập có tùy thuộc vào quoác tòch cuûa học sinh.
Đối với học sinh có hai quốc tịch vào thời điểm đăng ký ghi danh, quoác tòch ñöôïc khai trong hoà sô
ghi danh và được chấp thuận sẽ coù giaù trò cho toaøn naêm hoïc đó.
Việc thay đổi quốc tịch chỉ có thể được chấp nhận vào đầu học kỳ tiếp sau đó. Đơn xin thay đổi quốc
tịch cùng với các giấy tờ chứng minh có công chứng hợp pháp cần được nộp tại văn phòng nhà
trường.
Học phí cho naêm hoïc 2017/2018 baèng ñoàng Є laø :
Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Hoïc phí naêm

Thaùng 9 – 12 / 2017

Thaùng 01 – 3 / 2018

Thaùng 4 – 6 / 2018
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Quốc
tịch
Vieät

Quốc
tịch
khác

Quốc tịch
Phaùp

Quốc tịch
Vieät

Quốc tịch
khác

Maãu giaùo

1 648

2 054

2 475

1 236

1 541

1 856

1 236

1 540

1 856

4 120

5 135

6 187

Tieåu hoïc

1 620

2 024

2 431

1 214

1 518

1 823

1 214

1 518

1 823

4 048

5 060

6 077

Cấp 2

1 789

2 237

2 684

1 342

1 678

2 012

1 342

1 677

2 012

4 473

5 592

6 708

Cấp 3

1 944

2 336

2 902

1 457

1 751

2 177

1 457

1 751

2 177

4 858

5 838

7 256

Cấp học

1-

Chiết giaûm hoïc phí :
- Đối với gia đình có nhiều con em theo học : Giaûm 10% tieàn hoïc phí aùp duïng cho người
con thöù ba cuûa moät gia ñình ñang theo hoïc taïi tröôøng vaø 15% cho người con thöù tö trở đi (ñöôïc aùp
duïng trên tieàn hoïc phí cuûa treû nhoû nhaát trong gia ñình).

- Đối với nhân viên có hợp đồng « local » với trường :
a) Con em nhân viên ký hợp đồng làm viêc local toàn thời gian sẽ được hưởng chiết giảm
15% học phí. Đối với hợp đồng bán thời gian, mức chiết giảm được áp dụng theo tỉ lệ bán
thời gian của hợp đồng.
b) Việc chiết giảm này không áp dụng đối với nhân viên có hợp đồng local với trường mà có
chồng hoặc vợ làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp có quy định chi trả học phí cho con em
nhân viên. Việc chiết giảm cũng không áp dụng đối với nhân viên có hợp đồng làm việc
vacation với trường (hợp đồng làm việc theo giờ).
2-

Nghæ hoïc : Vieäc nghæ hoïc nhaát thôøi, cho dù thôøi gian laø bao laâu, khoâng ñöôïc höôûng baát kyø
cheá ñoä giaûm hoïc phí naøo. Quy định này không áp dụng đối với những trường hợp nghỉ vì lý do
sức khỏe dài hơn 1 tháng liên tục, với giấy chứng nhận của bác sĩ hay giấy chứng nhận nhập
viện.

III- Hoïc boång : do nhà nước Pháp cấp, dành cho học sinh quốc tịch Pháp
Cô quan giaùo duïc Phaùp taïi nöôùc ngoaøi (AEFE) caáp hoïc boång thoâng qua Toång Laõnh Söï Quaùn
Phaùp taïi TP Hoà Chí Minh. Caùc ñieàu kieän ñeå ñöôïc caáp hoïc boång vaø hoà sô xin caáp hoïc boång
ñöôïc ñöôïc cung caáp taïi Phoøng Xaõ hoäi cuûa Toång Laõnh söï quaùn Phaùp.
1. Ñoái vôùi hoïc sinh ñaõ ghi danh hoïc taïi tröôøng : Hoà sô xin caáp hoïc boång phaûi ñöôïc nộp vaøo
thaùng 02, sau ñoù hoà sô seõ ñöôïc xem xeùt vào Đợt xeùt duyệt Hoïc boång laàn thöù nhaát, thời gian
xét duyệt do Lãnh sự quán Pháp qui định, thông thường vào khoảng tháng 04, tháng 05 hàng
năm.
2. Ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh môùi : những gia đình đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh cần nộp hoà
sô xin caáp hoïc boång vaøo thaùng 02. Gia đình cần lấy hẹn ở Phòng Xã hội Tổng LSQ Pháp, để
hồ sơ có thể được xét duyệt vào đợt 1. Các gia đình đến TP Hồ Chí Minh sau đợt xét duyệt
lần 1(sau tháng 04) thì sẽ cần làm hồ sơ nộp vào tháng 08, cho đợt xeùt duyệt học bổng lần
thứ hai.
3. Các gia đình lần đầu tiên xin cấp học bổng cần phải trả phí ghi danh và ít nhất 50% học phí
học kỳ 1 (tháng 09 đến tháng 12) trong khi chờ đợi kết quả xét duyệt chính thức của cơ quan
AEFE, được thông báo vào khoảng giữa tháng 12. Trường hợp học sinh được cấp học bổng,
Nhà trường sẽ hoàn trả phí đã đóng khi nhận được kết quả xét duyệt của cơ quan AEFE.
IV- Phí ăn trưa tại căn tin (bằng Euro):
Ăn trưa trọn kỳ (phí bằng €)
1. Phí căn tin của mỗi học kỳ trên cơ sở 5 bữa ăn mỗi tuần sẽ được thể hiện trên cùng hóa đơn
với học phí. Việc đăng ký trọn kỳ áp dụng cho suốt một học kỳ. Mỗi học sinh sẽ được phát
một thẻ có giá trị sử dụng trong suốt thời gian đăng ký ăn tại căn tin.
Trường hợp mất thẻ, phí làm lại thẻ là 100 000 VND, thanh toán tại phòng Kế toán của trường.
2. Về việc hoàn trả phí căn tin:
-

Theo yêu cầu của gia đình, trong trường hợp học sinh nghỉ học 5 ngày liên tiếp vì lí do sức
khỏe và có giấy chứng nhận của bác sĩ, cung cấp cho phòng Kế toán trường.

-

Trường hợp học sinh có các chuyến tham quan bên ngoài do nhà trường tổ chức, hay khi học
sinh có ngày nghỉ được quyết định bởi nhà trường.

3. Phí căn tin năm học 2017/2018 thể hiện bằng € trong bảng dưới đây (theo tỉ giá 02/2017) (1)
PHÍ TRỌN KỲ

Tháng 09 đến
tháng 12/2017

Tháng 01 đến
tháng 03/2018

Tháng 04 đến
tháng 06/2018

Phí toàn năm học

Töø lớp Mẫu giáo
ñeán lôùp 3

156 €

117 €

117 €

390 €

Töø lớp 04
ñeán lôùp 12

188 €

141 €

142 €

470 €

(1) Phí căn tin là không thay đổi so với năm 2016/2017
Ăn trưa theo phiếu (chỉ dành cho nhân viên – giáo viên, bằng VND):
Nhân viên có thể ăn trưa tại căn tin theo phiếu, với phí mỗi phiếu là 85000VND.
Các phiếu được bán theo tập 10 phiếu, vào mỗi sáng thứ hai và thứ tư hàng tuần tại phòng Kế toán
trường.
V-

Leä phí thi (kỳ thi tháng 06 năm 2018, không thay đổi so với 06/ 2017) bao gồm những đợt
thi cụ thể như sau:
‐

Thi cuối cấp Trung học cơ sở (HS lớp 9): 45€

‐

Kỳ thi tiền Tú tài (HS lớp 11): 50€

‐

Thi Tú tài (HS lớp 12): 230€

VI- Các loại phí khác:
1. Các hoạt động ngoại khóa kể cả bóng đá sáng thứ bảy
- Phí tham gia : 10€
- Phí mỗi hoạt động/kỳ nửa năm : 50€ (giới hạn tham gia 3 hoạt động mỗi kỳ và miễn phí 1
hoạt
động đối với học sinh có học bổng, 1 lần trong năm học.
- Phí cộng thêm đối với hoạt động bóng đá sáng thứ bảy : 25€/kỳ
2. Các hoạt động thể thao UNSS : 50€ phí tham gia
3. Chi phí các chuyến đi tham quan trong khuôn khổ chương trình học do gia đình chi trả
4. Trong trường hợp sách mượn tại thư viện bị mất hoặc bị hư hỏng, gia đình cần bồi hoàn theo
phí thay thế sách, cụ thể :
‐ Sách giáo khoa : 15€
‐ Khoa học – viễn tưởng : 10€
‐ Truyện tranh : 10€
‐ Tạp chí - CD-Rom : 8€
Lưu ý : Phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
5. Trường hợp làm hư hỏng trang thiết bị ở trường, gia đình cần bồi hoàn phí thay thể hoặc sữa
chữa tương ứng.
VII- Chu kyø thanh toaùn
Hoïc phí vaø caùc khoaûn leä phí khaùc caàn phaûi ñöôïc thanh toaùn theo caùc chu kyø sau ñaây :
1Vaøo đầu thaùng 9: Hoïc phí hoïc kyø 1 (thaùng 9 đến thaùng 12, 4/10 soá phí caû naêm)
2Vaøo đầu thaùng 01 : Hoïc phí hoïc kyø 2 (thaùng 01 đến thaùng 3, 3/10 soá phí caû naêm)
3Vaøo đầu thaùng 4 : Hoïc phí hoïc kyø 3 (thaùng tö đến thaùng 6, 3/10 soá phí caû naêm)
Trường hợp học sinh nghỉ hoặc vào học giữa năm, học phí sẽ được tính trên nguyên tắc trọn
tháng, của tháng học mà sinh vào hoặc nghỉ.
Trường hợp vào học giữa học kỳ, học phí còn lại của học kỳ đó sẽ được yêu cầu thanh toán
cùng thời điểm với phí đăng ký ghi danh.

VIII- Phöông thöùc thanh toaùn :
- Gia ñình hoïc sinh có traùch nhieäm traû tieàn hoïc phí vaø caùc khoaûn phí khaùc cho nhaø tröôøng.
Tröôøng quoác teá Phaùp ngöõ chaáp nhaän caùc hình thöùc thoaû thuaän thanh toaùn giöõa gia ñình hoïc sinh
vôùi cô quan cuûa phụ huynh hoïc sinh.
Tröôøng hôïp hoïc phí vaø caùc khoaûn phí khaùc do cô quan cuûa phụ huynh hoïc sinh chòu traùch nhieäm
thanh toaùn thì các gia ñình phaûi ñaûm baûo vieäc thanh toaùn thöïc söï cuûa caùc hoaù ñôn.
- Các phí trên hóa đơn thông baùo tieàn hoïc ñöôïc thể hiện bằng ñoàng Euro. Xin lưu ý là phí
bằng VND trên hóa đơn chỉ mang tính chất thông tin. Tỉ giá qui đổi được qui định bởi Bộ Kinh tế Tài Chính Pháp và do Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh cung cấp, có thể sẽ có những
thay đổi vào các ngày 01 và 16 hàng tháng. Các khoản chuyển bằng VND sẽ được tính dựa trên tỉ giá
của ngày mà tiền chuyển đến trên tài khoản của nhà trường. Các phí chênh lệch nếu có sẽ thuộc trách
nhiệm của phụ huynh.
- Ưu tiên thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn (baèng ñoàng Euro taïi Phaùp vaø ñoàng Vieät Nam taïi
Vieät Nam), và là baét buoäc ñoái vôùi soá tieàn lôùn hôn 300€. Caùc loaïi phí phaùt sinh khaùc khi chuyển
khoản do gia ñình hoïc sinh chi trả.
- Vieäc thanh toaùn chæ ñöôïc thöïc hieän :
- Baèng ñoàng Euro : baèng Seùc hoaëc chuyeån khoaûn (xem thông tin tài khoản ở bên dưới)
- Baèng ñoàng Vieät Nam : chuyeån khoaûn hoaëc trả baèng tieàn maët.
a) Chuyển khoản VND (xem thông tin tài khoản bên dưới)
b) Thanh toán bằng tiền mặt : chỉ được chấp nhận đối với những khoản phí nhỏ hơn 300€
và sẽ có biên lai. Chỉ thực hiện vào các buổi sáng từ 8h đến 12h30 tại phòng Kế toán
Thông tin tài khoản ngân hàng của trường
 Chuyển khoản bằng VND :
Ngöôøi thuï höôûng
: TRUONG PHAP QUOC TE MARGUERITE DURAS
Soá taøi khoaûn : 0003 5622 000 (VND)
Ngaân haøng
: BPCE IOM chi nhánh TPHCM: tầng 21, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức
Thắng, Q1, TP Hoà Chí Minh, Vieät Nam.
SWIFT CODE/BIC : BFCEVNVX
 Chuyển khoản bằng EURO (từ nước ngoài hoặc từ Việt Nam):
Ngöôøi thuï höôûng
: LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL MARGUERITE DURAS/ HO
CHI
MINH VILLE
Ngaân haøng
: TRESOR PUBLIC
Chi nhaùnh
: TPNANTES TGETRANGER
Mã Ngaân haøng
: 10071- Maõ soá quaày giao dòch : 44900
Soá taøi khoaûn
: 00001020422
Khoùa RIB : 83
Maõ Swift hay BIC : TRPUFRP1
Mã IBAN
: FR76 1007 1449 0000 0010 2042 283
IX- Caùc quy ñònh trong tröôøng hôïp khoâng thanh toaùn các khoản phí:
‐
‐

Hai möôi ngaøy sau khi phaùt haønh hóa đơn thông baùo tieàn hoïc, bộ phận keá toaùn seõ gửi thư
nhắc lần 1.
Nếu học phí vẫn chưa được thanh toán sau lần nhắc đầu tiên, nhà trường sẽ gửi thư nhắc lần
hai với thời hạn 10 ngày để thanh toán.

‐
‐

‐
‐
X-

Nếu học phí vẫn chưa được thanh toán sau lần nhắc thứ hai, nhà trường sẽ gửi thư nhắc lần ba
với phiếu xác nhận đã nhận thư và thời hạn 7 ngày để thanh toán.
Sau thời hạn ấn định trong thư nhắc lần ba, nếu học phí vẫn chưa được thanh toán, thông qua
email và điện thoại, nhà trường sẽ mời cả hai phụ huynh đến gặp Giám đốc tài chính và sau
đó nếu cần sẽ gặp Hiệu trưởng trường.
Trường hợp học phí vẫn chưa được thanh toán sau cuộc gặp với phụ huynh, học sinh sẽ không
được nhận vào lớp vaø gia đình có thể bò khôûi kieän.
Học sinh chỉ có thể đi học lại một khi tất cả học phí được thanh toán.
Việc xin thôi học ở trường : Các gia đình cần thực hiện những bước sau :

Thoâng baùo sôùm vieäc xin thôi hoïc cho con em với văên phoøng nhaø tröôøng
Yêu cầu giaáy chöùng nhaän thoâi hoïc cho con em, taïi văên phoøng nhaø tröôøng. Giaáy chöùng nhaän
naøy seõ ñöôïc yêu cầu bởi trường học môùi của học sinh.
Hoaøn traû laïi cho thư viện chaäm nhaát laø hai ngaøy tröôùc khi nghỉ học, taát caû caùc sách ñaõ möôïn.
Đối với các học sinh lớp 10, lớp 11 và lớp 12, cần hoàn trả máy tính xách tay do trường cho
mượn để nhận lại đặt cọc, theo thỏa thuận đã được ký vào thời điểm mượn.
Thanh toán mọi khoản phí: học phí trọn tháng được tính khi có học trong tháng đó.
Lấy hẹn với văn phòng nhà trường để nhận hồ sơ học bạ của con em.

XI- Xe ñöa ñoùn hoïc sinh :
Ban phụ trách về xe đưa đón học sinh của hội phụ huynh đã thực hiện đấu thầu để chọn ra đơn vị sẽ
đảm trách dịch vụ đưa đón học sinh năm học 2017/2018.
‐

Công ty được chọn là : CTY TNHH HÀNH TRÌNH HOA SEN (UNIKA)

‐

Phí năm học 2017-2018 : 18.750.000VND

‐

Đi theo ngày (trong trường hợp cần, với điều kiện có ghế trống) : 150.000VND/lượt (đi-về)

‐

Liên hệ : số ĐT công ty : 02 835 192 072. SDĐ : 0902 373 398

‐

Email : viet@transport-duras.com

Các học sinh có học bổng: Theo sự chấp thuận của hội phụ huynh học sinh, phần học bổng dành cho
dịch vụ đưa đón trong năm học của các học sinh được nhận học bổng này sẽ được ban giám hiệu
trường chuyển trực tiếp đến công ty xe đưa đón.

