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Họ và Tên: Chữ ký:

Là Phụ huynh em: Lớp:

Ngày/Tháng/Năm:

6% 8% 10% 100% 70%

    Nếu đủ lớp sẽ tổ chức

IB Lower Primary

Không áp dụng 100% 70%

16% 70%18% 20% 100%

Cấp lớp

Không áp dụng mức giảm khi Học tập từ xa/Học tập trực tuyến đối với học phí và các khoản phí đã được ưu đãi khi tham gia
chương trình "Tiết kiệm giáo dục", "Đầu tư giáo dục", chương trình học bổng hoặc đóng trước 05 (năm) năm.

      Lớp 6 - Lớp 10

      Lớp 11, Lớp 12

      Lớp Lá - Lớp 2

      Lớp 3 - Lớp 5

       Mầm Non (EYP)

11% 13%

Mức phí và học phí được tính khi xảy ra sự kiện bất khả kháng như sau:

Học phí và hoạt động trải nghiệm IB

16% 18% 20% 100% 70%

được bảo lưu khi xảy ra 

sự kiện bất khả kháng
Từ 4 tuần

liên tục

Từ 6 tuần

liên tục

Từ 8 tuần

liên tục

được giảm khi Học tập từ xa/Học tập trực tuyến

Phí xe 
đưa đón

15% 100% 70%

Nhà trường sẽ áp dụng hình thức Học tập từ xa/Học tập trực tuyến trong thời gian bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng,
hoặc kéo dài thời gian năm học (sắp xếp dạy bù đầy đủ tại trường) khi đảm bảo thực hiện đúng với Khung kế hoạch thời
gian năm học của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng giữa Nhà trường với các giáo
viên – nhân viên). 

Trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, chính sách bảo lưu, hoàn trả trong điều kiện bình thường sẽ bị vô hiệu hóa, trừ 
khi Phụ huynh đã có văn bản chính thức cho học sinh thôi học tại Tesla trước khi Nhà trường có thông báo về tình hình bất
khả kháng.  

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc
dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015) .
Theo đó, Nhà trường và Phụ Huynh/Người giám hộ cùng thống nhất sự kiện bất khả kháng bao gồm: hỏa hoạn, thiên tai,
bão, động đất, chiến tranh, hành động của Chính phủ, hành động khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, hoặc bất kì sự kiện nào khác
ngoài tầm kiểm soát của cả Nhà trường và Phụ Huynh/Người giám hộ, làm cản trở việc thực hiện hoạt động giáo dục tại
khuôn viên Nhà trường trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng (được định nghĩa bên trên) xảy ra, Nhà trường được quyền chủ động thay thế và
điều chỉnh hình thức, thời gian học tập cho phù hợp với bối cảnh mà vẫn cam kết đảm bảo nội dung và các kỹ năng cần thiết
của chương trình. Các biện pháp mà Nhà trường thực hiện phải tuân thủ theo các quy định và hướng dẫn của các cơ quan
quản lý cấp trên tại thời điểm xảy ra các trường hợp bất khả kháng.

IB DP

IB MYP

IB Upper Primary

Chính sách giảm học phí và các khoản phí trong thời học tập từ xa/Học tập trực tuyến không áp dụng cho Phụ huynh thanh
toán học phí và các khoản phí sau thời hạn thanh toán được nêu tại trang 2 của Quy định này.

Phí bữa ăn

Tôi đã hiểu rõ và đồng ý với các Quy định Học Phí.

Nhà trường sẽ quyết toán phần phí được giảm trừ, bảo lưu và thông báo đến Phụ huynh trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm
việc kể từ ngày kết thúc việc Học tập từ xa/Học tập trực tuyến. Phần phí này sẽ được bảo lưu và cấn trừ vào lần thanh toán
học phí và các khoản phí tiếp theo. 

PHÍ BỮA ĂN CHÍNH SÁCH PHÍ KHI XẢY RA SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
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