
Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Khởi Nguyên - Genesis school áp dụng các chính sách

ưu đãi như sau:

1. HỌC BỔNG TOÀN BỘ CẤP HỌC

1.1. Đối tượng tham gia

✔ Học sinh đang học tại trường Genesis.

✔ Học sinh mới gia nhập hệ thống trường Genesis

1.2. Nội dung chính sách

✔ Genesis trao tặng các mức học bổng 50% - 80% - 100% học phí chính khoá tuỳ vào

kết quả thi học bổng của Học sinh.

✔ Số học bổng có thể lên 50 suất với tổng giá trị lên đến gần 9 tỷ đồng

✔ Học sinh có nhiều chính sách học bổng khác nhau cần lựa chọn một mức học

bổng cao nhất mà không áp dụng song song hai chính sách học bổng.

✔ Học bổng sẽ được đánh giá lại hàng năm căn cứ trên các điều kiện duy trì học

bổng do Hội đồng sư phạm quy định. Mức học bổng Học sinh được hưởng tiếp

theo có thể được điều chỉnh tăng (không vượt quá 100%) hoặc giảm hoặc dừng lại

căn cứ trên kết quả đánh giá.

✔ Nếu Học sinh đảm bảo đạt tất cả các điều kiện duy trì học bổng hàng năm thì học

bổng sẽ được duy trì đến hết cấp Tiểu học.

✔ Không áp dụng đồng thời học bổng với gói ưu đãi học phí khác.

2. ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHO HỌC SINH NHẬP HỌC MỚI NĂM HỌC 2022-2023

2.1. Ưu đãi học phí cho học sinh nhập học vào Genesis Tây Hồ năm học 2022-2023

và chuyển sang Genesis Nam Từ Liêm từ năm học 2023-2024.

2.1.1. Đối tượng hưởng ưu đãi

✔ Toàn bộ Học sinh nhập học mới vào năm học 2022-2023.

2.1.2. Nội dung ưu đãi

✔Học sinh mới nhập học từ đầu năm học 2022-2023 được hưởng ưu đãi 5,5 tháng

học phí trong 3 năm học đầu tiên từ 2022-2023 đến 2024-2025. Trong đó:

▪ Năm học 2022-2023 ưu đãi 3 tháng học phí

▪ Năm học 2023-2024 ưu đãi 1,5 tháng học phí

▪ Năm học 2024-2025 ưu đãi 1 tháng học phí



✔Học sinh nhập học vào giữa năm học thì tỉ lệ học phí cần đóng được tính theo

đúng quy định về thời gian nhập học sau khi trừ đi ưu đãi tương ứng ở từng năm

học (ví dụ, Học sinh nhập học trong khoảng từ tháng 10-12/2022 thì cần đóng 80%

học phí năm học 2022-2023 sau khi đã trừ ưu đãi 3 tháng học phí).

2.1.3. Điều kiện áp dụng

✔Học sinh nhập học từ năm học 2022-2023 nếu đóng học phí của cả 3 năm học thì

sẽ áp dụng trừ luôn ưu đãi 5,5 tháng học phí. Đồng thời, được áp dụng mức học phí

của năm học 2022-2023 cho đến hết năm học 2024-2025.

✔Học sinh đóng phí theo từng năm học thì mức ưu đãi của năm học đó được tính

trên học phí công bố tương ứng theo từng năm học.

✔Nếu Học sinh đóng phí theo kỳ thì tổng ưu đãi sẽ được trừ vào phí của học kỳ 2.

✔Ưu đãi chỉ được áp dụng khi Học sinh học hết cả năm học, Học sinh thôi học giữa

năm học sẽ không được hưởng ưu đãi này và cần đóng bổ sung phần phí ưu đãi đã

được khấu trừ.

✔Nếu Học sinh không chuyển sang học tại Genesis Nam Từ Liêm từ năm học

2023-2024 thì sẽ không được hưởng ưu đãi của năm học 2023-2024 và 2024-2025

như đã công bố. Đồng thời, ưu đãi của năm học 2022-2023 sẽ chỉ được hưởng ưu

đãi 01 tháng học phí, phần chênh lệch ưu đãi so với chính sách cũ, Phụ huynh có

trách nhiệm đóng bổ sung vào cuối năm học.

2.2. Ưu đãi học phí cho học sinh nhập học vào Genesis Tây Hồ

2.2.1. Đối tượng hưởng ưu đãi

✔ Toàn bộ Học sinh nhập học mới vào năm học 2022-2023.

2.2.2. Nội dung ưu đãi

✔Học sinh mới nhập học từ đầu năm học được hưởng ưu đãi 01 tháng học phí.

✔Học sinh nhập học vào giữa năm học thì tỉ lệ học phí cần đóng được tính theo

đúng quy định về thời gian nhập học sau khi trừ đi ưu đãi tương ứng (ví dụ, học

sinh nhập học trong khoảng từ tháng 10-12/2022 thì cần đóng 80% học phí năm

học 2022-2023 sau khi đã trừ ưu đãi 01 tháng học phí).

2.2.3. Điều kiện áp dụng



✔ Học sinh đóng phí theo năm học thì ưu đãi được trừ ngay khi đóng phí cả năm.

Nếu Học sinh đóng phí theo kỳ thì phần ưu đãi sẽ được trừ vào phí của học kỳ 2.

✔ Ưu đãi chỉ được áp dụng khi Học sinh học hết cả năm học, Học sinh thôi học giữa

năm học sẽ không được hưởng ưu đãi này và cần đóng bổ sung phần phí ưu đãi đã

được khấu trừ.

3. ƯU ĐÃI NHÓM 03 HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

3.1. Đối tượng hưởng ưu đãi

✔ Học sinh nhập học mới vào năm học 2022-2023 và học sinh đang học tại Genesis

không phân biệt cơ sở, cấp học.

3.2. Nội dung ưu đãi

✔ Ưu đãi 01 tháng học phí cho cả 3 Học sinh trong nhóm.

✔ Nhóm 3 học sinh có thể là 3 Học sinh mới hoặc 2 Học sinh mới và tối đa 1 Học sinh

đang học tại Genesis.

3.3. Điều kiện áp dụng

✔ Phụ huynh đại diện nhóm 3 Học sinh cần đăng ký thông tin đầy đủ của 3 Học sinh

và 3 Phụ huynh tương ứng từ bước đăng ký ban đầu, khi Học sinh chưa tham gia

xét tuyển đầu vào (trừ bạn Học sinh đang học tại Genesis).

✔ Nếu một hoặc hai Học sinh trong nhóm đạt xét tuyển đầu vào nhưng không nhập

học hoặc không đạt xét tuyển đầu vào thì Phụ huynh còn lại có thể bổ sung Học

sinh đăng ký mới.

✔ Mỗi Học sinh chỉ được tham gia trong 1 nhóm duy nhất.

✔ Phần phí ưu đãi sẽ được hoàn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày cả 3 Học sinh trong

nhóm hoàn tất thủ tục đóng phí cho năm học 2022-2023. Nếu Học sinh đóng phí

theo kỳ thì phần ưu đãi sẽ được cấn trừ vào phí của học kỳ 2.

✔ Thời hạn hoàn thành việc ghép nhóm và đóng phí của tất cả các Học sinh trong

nhóm là trước ngày 01/8/2022.

4. ƯU ĐÃI PHÍ XE BUS NĂM HỌC 2022-2023 CHO HỌC SINH CỦA GENESIS NAM TỪ

LIÊM

4.1. Đối tượng hưởng ưu đãi



✔ Học sinh đăng ký nhập học vào Genesis Tây Hồ từ năm học 2022-2023 và chuyển

sang học tại Genesis Nam Từ Liêm từ năm học 2023-2024.

✔ Học sinh có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe bus của trường.

4.2. Nội dung ưu đãi

✔ Miễn 100% phí dịch vụ xe bus trong năm học 2022-2023.

✔ Nhà trường sẽ bố trí điểm đón xe bus tại các vị trí thuận lợi (không vào ngõ nhỏ hay

những cung đường không thuận lợi cho sự di chuyển của ôtô).

✔ Trường hợp Học sinh đã đăng ký dịch vụ xe bus mà Nhà trường không thể sắp xếp

được, Phụ huynh vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hỗ

trợ.

4.3. Điều kiện áp dụng

✔ Học sinh hoàn thành đóng học phí vào học tại trường Genesis Tây Hồ năm học

2022-2023 và đăng ký chuyển về học tại trường Genesis Nam Từ Liêm từ năm học

2023-2024.

5. CHIẾT KHẤU THEO THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ

Học sinh hoàn thiện học phí năm học 2022 – 2023 được áp dụng mức chiết khấu đóng phí

theo thời gian đóng phí như sau:

Thời gian đóng phí Kỳ Năm

Trước tháng 3 3% 5%

Trước tháng 5 2% 3%

Trước tháng 7 0% 1%

6. ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHÍNH KHOÁ CHO HỌC SINH CÓ ANH/CHỊ CÙNG HỌC TẠI

GENESIS

✔ Đối tượng áp dụng: Học sinh có anh/chị ruột (cùng cha mẹ hoặc cùng cha hay

cùng mẹ) hoặc anh/chị do bố mẹ nhận nuôi và có giấy xác nhận của pháp luật

cùng học tại Genesis. Chính sách này áp dụng cho cả Học sinh đang học tại

Genesis và học sinh nhập học mới.

✔ Ưu đãi:



Gia đình có 2 con áp dụng ưu đãi 5% học phí chính khoá cho con nhỏ hơn.

Gia đình có 3 con trở lên áp dụng ưu đãi 5% học phí chính khoá cho con nhỏ

thứ 2 và ưu đãi 10% học phí chính khoá cho con nhỏ thứ 3 trở đi.

✔ Điều kiện áp dụng: ưu đãi chỉ được áp dụng trong thời gian các Học sinh là anh chị

em cùng học tại Genesis và sẽ được điều chỉnh ngay tại thời điểm một trong các

Học sinh dừng học tại Genesis. Phụ huynh cần đóng phí bổ sung cho phần phí ưu

đãi đã được khấu trừ theo chính sách ưu đãi kể từ thời điểm một trong các Học

sinh dừng học đến hết năm học.

7. ƯU ĐÃI PHÍ XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO

✔ Đối tượng áp dụng: toàn bộ Học sinh mới đăng ký tuyển sinh lần đầu tiên vào năm

học 2022-2023.

✔ Mức ưu đãi: miễn 100% phí xét tuyển đầu vào 2.000.000đ

✔ Học sinh đã xét tuyển đầu vào đạt nhưng không nhập học hoặc Học sinh không

đạt xét tuyển đầu vào và đăng ký xét tuyển tiếp vào học kỳ sau sẽ phải đóng phí xét

tuyển cho lần đăng ký sau đó.

8. ƯU ĐÃI DÀNH CHO CON CBGV-NV

✔ Áp dụng theo chính sách đã ban hành.

✔ Ưu đãi sẽ dừng lại ngay tại thời điểm CBGV-NV dừng hợp đồng với các công ty

thuộc Tập đoàn Capital House. CBGV-NV cần đóng bổ sung cho phần phí ưu đãi đã

được khấu trừ theo chính sách ưu đãi kể từ thời điểm dừng hợp đồng đến hết năm

học.

9. THỨ TỰ ƯU TIÊN KHI KẾT HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI, CHIẾT KHẤU HỌC

PHÍ CHÍNH KHOÁ

9.1. Học bổng / Gói ưu đãi học phí

9.2. Ưu đãi nhóm

9.3. Ưu đãi có anh/chị cùng học

9.4. Ưu đãi con CBNV

9.5. Chiết khấu đóng phí theo kỳ, năm



Nguyên tắc tính ưu đãi, chiết khấu theo thứ tự ưu tiên: các ưu đãi sau được tính trên mức

phí đã áp dụng ưu đãi trước đó.

10. QUY ĐỊNH CHUNG VỚI TẤT CẢ CÁC KHOẢN ƯU ĐÃI

✔ Mọi khoản ưu đãi đều không được quy đổi thành tiền mặt.

✔ Ưu đãi chỉ áp dụng cho Học sinh đáp ứng được đúng yêu cầu ở thời điểm hiệu lực

của ưu đãi, không được chuyển nhượng cho Học sinh khác, không được bảo lưu

sang năm học khác trừ trường hợp bất khả kháng và được lãnh đạo Nhà trường

phê duyệt.

✔ Ưu đãi sẽ dừng ngay tại thời điểm có thay đổi, điều chỉnh theo các điều kiện áp

dụng đã nêu ở mỗi khoản ưu đãi. Phụ huynh có trách nhiệm đóng bổ sung phí ưu

đãi đã được khấu trừ kể từ thời điểm có thay đổi.


