Modern Montessori International Vietnam
(Binh Duong Branch)
3B5A Dai Lo Huu Nghi, Vietnam Singapore Industrial Park 1,
Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: 84 0274 3803088
Email: enquiry@mmi-vietnam.com
Web: www.mmi-vietnam.com

Classes/Các lớp học
PG/Nursery 1/Nhà trẻ
Nursery 2/Mầm
Kindergarten 1/Chồi
Kindergarten 2/Lá

18-36 months old/18-36 tháng tuổi
3-4 years old/3-4 tuổi
4-5 years old/4-5 tuổi
5-6 years old/5-6 tuổi

Operational Hours/Giờ mở cửa
7.00am – 5.00pm
Monday – Friday
7h00 sáng – 5h00 chiều
Thứ 2 – Thứ 6
(A penalty charge will be imposed (10 USD/hour) for parents who collect their children after 5:30pm)
(Phụ huynh đón bé sau 5h30 sẽ tính phụ thu – 10 USD/giờ)
School Closure/Chế độ nghỉ

The School is closed on Saturdays, Sundays, Public Holidays and as per Our School Calendar.
Nhà trường không hoạt động vào Thứ bảy, Chủ nhật, các ngày lễ và theo lịch hoạt động của
Trường.
FEE INFORMATION / THÔNG TIN CÁC KHOẢN PHÍ
(Applied from 1 Apr 2018/ Áp dụng từ tháng 4/2018)
Registration Fee
(one time)
USD $300

Phí đăng ký
(chỉ đóng 1 lần)

school

fee

(refundable

upon

Tương đương 01 tháng học phí (hoàn lại khi thôi học/tốt
nghiệp)

Giữ chỗ
K1 & K2:
USD $650

Học phí hàng
tháng

PG to N2:
USD $630

Early Bird
Discount*

10%

Ưu đãi

Phí đăng ký bao gồm phí hành chính, cơ sở vật chất, 4 bộ đồng
phục, 1 cặp, và 1 mũ cho Bé.
Equivalent to one month
withdrawal/graduation)

Deposit

Monthly School
Fee

Registration Fee will include administrative and facility fee, 04 sets of
uniforms, 01 school bag and 01 cap.

Monthly fee includes meal fee but not transport fee.

Học phí hàng tháng bao gồm tiền ăn nhưng không bao gồm tiền
xe đưa đón.
The discount is applicable until the child graduates from the school.

Mức ưu đãi được áp dụng cho đến khi Bé kết thúc quá trình học
tại Trường.

* For registration and reservation of place, payment of Registration Fee and Deposit is required.
Thủ tục đăng ký được xác nhận bằng việc Phụ huynh thanh toán phí đăng ký và phí giữ chỗ.
* Monthly School Fee is to be paid by the fifth of the month. Penalty charges will be imposed for late
payment.
Học phí hàng tháng sẽ được thu trước ngày 5 mỗi tháng. Những trường hợp đóng học phí muộn hơn
thời gian trên sẽ bị tính phụ thu.

DOCUMENTS TO BRING TO REGISTRATION
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
DOCUMENTS

RECEIVED

REMARKS

GIẤY TỜ

NGƯỜI TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

Child’s Photo x 4 (3cm x 4cm)
04 tấm hình của Bé (cỡ 3cm x 4cm)
Parents’ or Pick-up authorised person’s Photo x 2
(3 cm x 4 cm)
2 tấm hình của Phụ huynh hoặc người được ủy quyền
đưa đón Bé (cỡ 3cm x 4cm)
Notarised copy of Child’s Birth Cert/Passport
Bản sao Giấy khai sinh/Hộ chiếu của Bé
Photocopy of Child’s Health book
Bản phôtô Sổ theo dõi sức khỏe của Bé
Photocopy copy of Mother’s and/or Father’s ID or Passport
Bản phôtô CMND/Hộ chiếu của Mẹ và/hoặc Cha
Notarised copy of Household Registration Book or Temporary
residential Book
Bản sao Sổ hộ khẩu Gia đình hoặc Sổ tạm trú
Others/ Giấy tờ khác:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Date/ Ngày: …………………………………………………

