QUY ĐỊNH VỀ BẢO LƯU, HOÀN TRẢ CÁC LOẠI PHÍ
Khoản 1: Quy định bảo lưu, hoàn trả các loại phí
1.1. Đối tượng giải quyết
• Dành cho những phụ huynh đóng học phí cho bé theo quý (3 tháng), đóng học phí theo năm (12
tháng) và chưa sử dụng bất kỳ ngày nào trong quý, năm.
1.2. Điều kiện giải quyết
Việc bảo lưu, hoàn trả các loại phí chỉ được nhà trường xem xét trong các trường hợp sau:
• Phụ huynh học sinh chuyển công tác, chuyển nơi sinh sống đến tỉnh/ thành phố/ quốc gia khác,
không phù hợp về vị trí địa lý để học sinh có thể tiếp tục theo học tại trường.
• Học sinh đau ốm phải nghỉ học để điều trị bệnh dài hạn (ít nhất 1 tháng)
1.3. Thủ tục giải quyết
• Giấy xác nhận điều chuyển công tác, chuyển nơi sinh sống, bệnh tật, đau ốm,… phải tạm nghỉ
học để chữa trị.
1.4. Hình thức giải quyết
Bảo lưu

Hoàn trả

• Thời gian bảo lưu: tối đa 1 năm kể từ
ngày nghỉ học
• Chênh lệch dư: không trả lại
• Chênh lệch thiếu: thu bổ sung
• Không bảo lưu, xét chuyển Phí cơ sở
vật chất

• 50% số tiền học phí và tiền ăn còn lại
• Không hoàn trả Phí cơ sở vật chất

Khoản 2: Quy định hoàn trả phí tiền ăn
2.1. Đối tượng giải quyết:
• Dành cho những phụ huynh đóng học phí cho bé theo tháng, đóng học phí theo quý (3 tháng), đóng
học phí theo năm (12 tháng).
• Không dành cho những phụ huynh đã được giải quyết ở Khoản 1
2.2. Đối tượng giải quyết:
Việc hoàn trả phí tiền ăn chỉ được nhà trường xem xét trong trường hợp sau:
• Đối với học sinh đóng học phí theo tháng: Học sinh đang theo học tại trường và có số ngày nghỉ
liên tục từ 2 tuần trở lên trong tháng.
• Đối với học sinh đóng học phí theo quý (3 tháng), đóng học phí theo năm (12 tháng): Học sinh đang
theo học tại trường và có số ngày nghỉ liên tục từ 2 tuần trở lên trong quý/ năm

2.3. Hình thức giải quyết:
• 100% số tiền ăn kể từ ngày nghỉ
* Mức hoàn trả tiền thức ăn 01 ngày là: 35,000VND/ngày

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………
Phụ huynh của bé: …………………………………………………………….. đã đọc kỹ, hiểu rõ và hoàn
toàn đồng ý với các nội dung có trong quy định bảo lưu, hoàn trả các loại phí của nhà trường và cam
đoan sẽ thực hiện những quy định trên cũng như những điều chỉnh cần thiết sau này của trường.

Phụ huynh ký tên

Ngày

