GHIDANH
Cơ sở Phú Nhuận: 329/5-7 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: 028 3997 3585
Cơ sở Quận 2: 572 Đường số 21, P. An Phú, Q. 2, Tp.HCM (gần MegaMarket)
Tel: 028 7300 9390
Cơ sở Quận 7: Số 6 Đường số 1, KDC CityLand, 99 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú,
Q. 7, TP. HCM (gần BigC Nguyễn Thị Thập) - Tel: 028 7300 9391
Cơ sở Quận 3: Số 47 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Q.3, TP.HCM
Tel: 028 7300 9395

TUTORME

Chămsócvàgiúpbé
sắpxếpbàivởsaugiờhọc
(Dành cho bé từ 4-11 tuổi)

THỜIGIANBIỂU&HỌCPHÍ

KHÁIQUÁTVỀCHƯƠNGTRÌNH
“Giờ con tan trường” – bốn chữ nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là nỗi lo
âu của không biết bao gia đình. Ai sẽ đón con khi ba mẹ chưa kịp tan sở? Khi con về
nhà ai sẽ trông coi chăm sóc? Liệu người đó có trò chuyện và giúp con sắp xếp bài
vở cho ngày mai? Hay đành gửi con ở lại, hoặc dán mắt vào tivi Ipad cho đến khi ba
mẹ đón về và đến khi hoàn tất cơm nước, bài vở của con thì cả nhà đã mệt nhoài?
Thấu hiểu nỗi lo toan đó của cha mẹ, TOMATO Children’s Home giới thiệu chương
trình After-School A-Z với những hoạt động hỗ trợ cha mẹ chăm sóc bé sau giờ
học, cũng như tranh thủ được khoảng thời gian bé chờ ba mẹ đi làm về để sắp xếp
bài vở, rèn luyện các thói quen học tập tốt hay bổ trợ thêm các kỹ năng sống khác.
Chương trình dành cho bé trong độ tuổi từ 4-11.
After-School A-Z có thể mang đến cho ba mẹ và bé gì?
Một không gian ấm áp “như là nhà” với sách truyện, trò chơi để bé thư giãn sau
giờ học.
Bữa ăn chiều giúp bé no dạ trong lúc đợi ba mẹ đón về.
Giáo viên hướng dẫn bé sắp xếp bài vở, chuẩn bị bài và trò chuyện, quan sát
các vấn đề của bé để kịp thời chia sẻ với ba mẹ.
Các thông tin báo cáo đầy đủ về bé, gồm Nhật ký bài tập hàng ngày & Báo cáo
theo dõi sự phát triển của bé theo từng tháng, từng quý.
Các lớp ngoại khóa bổ trợ giúp bé phát huy tiềm năng, khắc phục điểm yếu của
mình (theo yêu cầu)
Đón bé tại trường chính khóa (chỉ áp dụng khi trường của bé nằm trên tuyến
mà giáo viên của TOMATO có thể đón được).

Thời gian biểu
Khung giờ nhận bé chính thức: 11h00 đến 19h30 hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ
Sáu. Phụ huynh có thể chọn giờ gửi bé và đón bé cụ thể theo thời gian biểu riêng
của gia đình mình,
Phụ huynh có nhu cầu gửi bé sớm hoặc trễ hơn khung giờ chính thức này cần đăng
ký trước và đóng phụ phí.
Phụ huynh có nhu cầu gửi bé vào ngày thứ Bảy xin vui lòng tham khảo chương
trình HAPPY SATURDAY của TOMATO.
Gói 8 buổi/ tháng

1.200.000 đồng/ tháng

Gói 12 buổi/ tháng

1.620.000 đồng/ tháng

Gói Full (gửi bé tất cả
các ngày trong tuần)

2.400.000 đồng/ thán

Gói Drop-in (dành cho
phụ huynh có nhu cầu
gửi bé đột xuất chỉ 01 ngày)

200.000 đồng/ buổi

Ưu đãi 10% cho phụ huynh
đóng phí 3 tháng/ lần

Các khoản thu khác (không bắt buộc)

Tiền ăn

Hotline:0906616212|info@tomato.edu.vn

Học phí bên chưa bao gồm
tiền ăn.

50.000đ/ bữa ăn chính.
15.000đ/ bữa ăn xế.

Chỉ thu khi phụ huynh đặt suất ăn
của trường. Phụ huynh có thể tự
chuẩn bị đồ ăn để bé mang đến
trường.

Tư trang, dụng cụ vệ sinh
cho bé (bàn chải, kem
đánh rang, sữa tắm)

100.000đ/ bộ

Chỉ thu khi phụ huynh đặt tư trang
của trường. Phụ huynh có thể tự
chuẩn bị tư trang cho bé mang đến
trường.

Phụ phí ngoài giờ

50.000đ/ giờ (mỗi giờ sau
tăng thêm 25.000đ)

Phụ huynh đón bé trễ cần gọi điện
thông báo cho Nhà trường để sắp
xếp nhân sự.

Phí đón bé tại trường
chính khóa về TOMATO

Tính theo từng trường
hợp cụ thể

Trường chỉ nhận đón bé khi trường
chính khóa của bé nằm trên tuyến
mà giáo viên của TOMATO có thể
đón được.

