HỌC PHÍ
V/v triển khai giảng dạy Chương trình tiếng Anh iSMART
Kính gửi : Ban Giám Hiệu Trường Tiểu Học VÕ THỊ SÁU_Quận 7
Căn cứ trên tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và để đảm bảo tiến độ thời gian năm học, chủ động học
tập cho học sinh.
Nay iSMART EDUCATION xin phép gửi đến quý nhà Trường thông tin về chương trình tiếng Anh
iSMART và các phương án giảng dạy chi tiết như sau:
1. Đối tượng:
- Học sinh từ khối 1 đến khối 5 đang học tại nhà trường.
2. Thời gian:
- Dự kiến triển khai hình thức giảng dạy Trực Tuyến đến hết Học kì 1 và triển khai hình thức giảng dạy
trực tiếp vào Học kì 2.
*Lưu ý:
- Thời gian và hình thức triển khai có thể thay đổi tùy theo quy định của ngành và phù hợp với tình hình
thực tế.
3. Các hình thức triển khai:
CHƯƠNG TRÌNH

MÔ TẢ

iSMART học trực
tiếp tại Trường
với Giáo viên và
phần mềm

- Học tại lớp
- Học Tiếng Anh thông qua
môn Toán và khoa học với
bài giảng số
- Học với GV Việt Nam hoặc
GV Nước Ngoài

iSMART học trực
tuyến (Liveclass)

- Học qua nền tảng Zoom kết
hợp với hệ thống iTO
Advance
- Học với GV Việt Nam hoặc
GV Nước Ngoài

THỜI
LƯỢNG

2 tiết/ tuần,
8 tiết/ tháng

2 tiết/ tuần,
8 tiết/ tháng

HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI & TÀI TRỢ

● Đối với GVNN:
500,000 VND/ tháng/hs

Tặng tài khoản iTO
Basic

● Đối với GVVN:
400,000 VND/ tháng/hs

*Giúp học sinh ôn tập và
làm bài tập tại nhà

● Đối với GVNN:
500,000 VND/ tháng/hs
● Đối với GVVN:
400,000 VND/ tháng/hs

Ưu đãi học phí:
Đối với GVNN:
450,000 VND/tháng/hs
Đối với GVVN:
300,000 VND/tháng/ hs
Tặng tài khoản iTO
Advance
(Trị giá 150,000/ tháng)
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-

Đặc điểm Chương Trình:
1.
2.
3.
4.
5.

Học theo thời khóa biểu của nhà trường.
Tổ chức các hoạt động bổ trợ tại nhà Trường và trực tuyến cho học sinh.
Học sinh được tham gia các hoạt động thí nghiệm tại lớp và trực tuyến.
Học sinh được cấp tài khoản ITO để có thể ôn luyện và tự học tại nhà
Tham gia các giải đấu cấp trường/Toàn quốc

*Lưu ý:
-

-

Đối với hình thức trực tuyến của khối lớp 1,trong khi chờ sự đồng thuận của phụ huynh & Thời
khóa biểu của nhà Trường, iSMART sẽ tiến hành cấp tài khoản iTO có tài nguyên và học liệu
cho học sinh làm quen và có thể tự học tại nhà.
Học sinh có thể xem lại bài giảng thông qua tài khoản ITO trong trường hợp có sự cố trong
tiết học trực tuyến.
Mọi lựa chọn hình thức học dựa trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận của các quý phụ huynh
học sinh.
4. Hình Thức Thu Phí :

-

Hằng tháng, Phụ huynh đóng học phí cho nhà Trường.
Nhà Trường chuyển khoản học phí cho iSMART EDUCATION theo thông tin như sau:
•
•

Tên tài khoản : Công ty cổ phần giáo dục ISMART
Số tài khoản : 138271689
Ngân hàng: ACB - PGD Hai Bà Trưng

Kính mong Quý trường nắm thông tin, triển khai đến Phụ huynh học sinh và phối hợp cùng
iSMART để việc tổ chc lớp học của iSMART đạt được hiệu quả.

iSMART Education
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