THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức khóa ôn thi tốt nghiệp khối 12 năm học 2021-2022
Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh,
Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn đồng hành cùng với Nhà trường trong 3 năm học vừa qua.
Theo kế hoạch và Quy định tài chính, Nhà trường xin thông báo đến Quý Phụ huynh thông tin về khóa ôn thi tốt
nghiệp dành cho khối 12 năm học 2021-2022 như sau:
Nội dung

I.
-

Nội dung khóa học: Ôn thi 6 môn: Văn, Toán, Anh văn + 3 môn phân ban.

-

Thời gian diễn ra: 2 tuần, bắt đầu từ ngày 15/06/2022 đến ngày 30/06/2022.

-

Lịch học: theo thời khóa biểu chính khóa.

-

Chi phí khóa ôn thi: 2.000.000vnđ/ 1 tuần.

-

Tổng số tiền cần nộp: 2.000.000đ/1 tuần x 2 tuần= 4.000.000đ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng)
Đây là chi phí trọn gói bao gồm: học phí, tiền ở KTX (không tách riêng từng khoản). Học sinh tự chi
trả tiền ăn uống và sinh hoạt phí khác.
Đăng ký: Học sinh sẽ trực tiếp đăng ký thông qua phòng Đào tạo của Trường.

-

II. Thời hạn nộp phí : Từ ngày 23/05/2022 đến hết ngày 14/06/2022
-

Đây là khóa học không bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn ôn thi tại trường nếu có nhu cầu.

-

Sau thời gian trên, nếu Nhà trường vẫn chưa nhận được học phí thì mặc định học sinh không đăng kí khóa
ôn thi tốt nghiệp do Trường tổ chức. Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ yêu cầu, khiếu nại liên quan
đến việc đăng kí khóa ôn thi tốt nghiệp.

III. Các hình thức nộp phí
-

Nhà trường KHÔNG thu tiền mặt và KHÔNG quẹt thẻ tại trường

-

Phụ Huynh vui lòng chuyển khoản vào Tài khoản trường theo một trong hai số tài khoản:
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
Tên TK: Trường Trung Học Phổ Thông FPT
STK: 09777066202
Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV)
Tên TK: Trường Trung Học Phổ Thông FPT
STK: 74110000868777
Nội dung chuyển khoản: Họ tên Học sinh - Mã số học sinh – Phi on thi tot nghiep khoi 12

-

Mọi thắc mắc Quý phụ huynh vui lòng liên hệ theo số điên thoại 0292.220.3456 (Ms Thi) hoặc gửi email
đến văn phòng trường vp.fsc@fe.edu.vn.

Trân trọng!
Văn Phòng Trường

