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Mức bảo lưu:
   + 100% giá trị học phí còn lại
   + 100% phí bữa ăn chưa sử dụng
   + 70% phí xe đưa đón chưa sử dụng

Mức chuyển: 
   + 100% giá trị học phí còn lại
   + 100% phí bữa ăn chưa sử dụng
   + 70% phí xe đưa đón chưa sử dụng

Mức hoàn: 
   + 80% giá trị học phí còn lại
   + 100% phí bữa ăn chưa sử dụng
   + 70% phí xe đưa đón chưa sử dụng

Hồ sơ: 
   + Đơn xin bảo lưu học phí
   + Phiếu thu hoặc hóa đơn
   + Giấy xác nhận của CQ y tế (*) (nếu có)
   + Đơn xin nghỉ phép

Hồ sơ: 
   + Đơn xin chuyển học phí
   + Phiếu thu hoặc hóa đơn

+ Bản sao y giấy khai sinh/hộ khẩu (nếu
chuyển nhượng cho anh, chị, em)

+ Xác nhận học sinh mới đăng ký nhập học
từ Phòng Tuyển sinh (nếu chuyển nhượng
cho học sinh mới)

Hồ sơ: 
   + Đơn xin hoàn học phí
   + Phiếu thu hoặc hóa đơn
   + Giấy xác nhận của CQ y tế (*)
   + Bản sao y visa hoặc vé máy bay;
       Giấy thường trú/tạm trú; 
       Thư chấp nhận của Trường chuyển đến 
        (**)

Điều kiện: 
Học sinh nghỉ có phép liên tục từ 01 tuần
trở lên

Lưu ý: Chỉ được bảo lưu 1 lần trong thời

hạn 12 tháng. Phí và học phí đã bảo lưu có

thể được chuyển nhượng chứ không được

hoàn trả.

Lưu ý: Chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy

nhất, có thể áp dụng cho phí và học phí đã bảo

lưu.

Lưu ý: Không hoàn trả phí và học phí đã bảo

lưu hoặc chuyển

Thời hạn nộp hồ sơ: 
   + Bệnh đau:  ngay khi nghỉ phép
   + Trường hợp khác:  trước 07 ngày

Thời hạn nộp hồ sơ: 
    + Bệnh đau:  ngay khi nghỉ phép
    + Trường hợp khác:  trước 30 ngày

Thời hạn nộp hồ sơ: 
   + Bệnh đau:  ngay khi nghỉ phép
   + Trường hợp khác:  trước 30 ngày

Thời hạn xét duyệt: 
15 ngày làm việc sau khi học sinh nộp đầy
đủ hồ sơ

Thời hạn xét duyệt: 
15 ngày làm việc sau khi học sinh nộp đầy đủ
hồ sơ

Thời hạn xét duyệt: 
15 ngày làm việc sau khi học sinh nộp đầy đủ hồ
sơ

Điều kiện: 
Học sinh đã theo học chưa quá 50% số học
phần đã đóng

Điều kiện: 
Học sinh đã theo học chưa quá 50% số học
phần đã đóng

Xét duyệt tối thiểu:
   + Học phí trọn 01 học phần
   + Phí bữa ăn trọn 01 tuần
   + Phí xe đưa đón trọn 01 tháng
Đối với Mầm non và Tiền Tiểu học, học phí xét

duyệt tối tiểu là trọn 01 tháng

Xét duyệt tối thiểu: 
   + Học phí trọn 01 học phần
   + Phí bữa ăn trọn 01 tuần
   + Phí xe đưa đón trọn 01 tháng

Xét duyệt tối thiểu:
   + Học phí trọn 01 học phần
   + Phí bữa ăn trọn 01 tuần
   + Phí xe đưa đón trọn 01 tháng

Trường hợp thôi học giữa chừng dẫn đến không đủ thời gian cam kết hưởng học bổng/ưu đãi đặc biệt (ngoài biểu phí), Nhà
trường sẽ truy thu lại các khoản học bổng/ưu đãi đặc biệt mà học sinh đã được hưởng khi nhập học tại trường.

Đối với những học sinh bị buộc thôi học vĩnh viễn (có Quyết định buộc thôi học từ Hiệu Trưởng), Nhà Trường sẽ hoàn trả
70% học phí, 100% phí bữa ăn, 70% phí xe đưa rước còn lại kể từ ngày Quyết định buộc thôi học có hiệu lực.

Chi tiết bảo lưu, chuyển nhượng, hoàn trả học phí, phí bữa ăn, phí xe đưa rước như bảng bên dưới.

Học phí còn lại được xác định như sau:

Học phí còn lại  =  Học phí đã đóng  -  Học phí thực tế đã học (theo biểu phí được công bố hằng năm)

Bảo lưu Chuyển nhượng Hoàn trả

Chính sách chuyển nhượng chỉ áp dụng cho học sinh đang theo học tại Tesla chuyển nhượng cho anh chị em ruột / anh chị
em cùng hộ khẩu hoặc cho một học sinh mới hoàn toàn do người chuyển nhượng tìm kiếm.

Chính sách hoàn trả học phí, phí bữa ăn, phí xe đưa rước chỉ áp dụng trong các trường hợp:

-  Học sinh bệnh đau phải điều trị dài ngày, không đủ sức khỏe để theo học (*)
-  Học sinh chuyển nơi sinh sống đến tỉnh / thành phố / quốc gia khác (**)
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