
TERMS & CONDITIONS OF ENROLMENT
Students are enrolled at Hoi An International School with the following conditions.

Nội dung Tiếng việt bắt đầu từ trang số 5.

Definitions:
‘School’ means Hoi An International School (HAIS);
‘Parents’ means the Student’s Parent(s) or the Student’s legal
guardian;
‘Student’ means the person who is enrolled as a Student at the
School;
‘Principal’ means the Principal, Acting Principal or his/her
representative;
‘Fees’ means all school charges, including (but not limited to)
tuition, enrolment fees, extracurricular activities, meals,
transportation, learning support fees, etc.

A. Application and Acceptance
To enrol your Student(s) at the School, Parents must complete
an application and submit all enrolment documentation as
requested by the School (e.g. health records, proof of
identification, academic transcripts), before the School will
confirm your child(ren)’s enrolment. After applying, Parents will
be notified if there is a need for additional information. When a
Student is accepted into the School, an annual Enrolment
Deposit is to be paid within two weeks of the Student being
offered a place at the School. The Enrolment Deposit secures
the Student’s place in the allocated class and will be deducted
from the Student’s invoice. Payment for Fees is accepted only
once  the Student has been offered a position at the School.

B. Catering for Student Enrolments
1. Assessment Before Entry
Students wishing to enrol at the School should functionally be
able to communicate via the English language for all learning
pathways. Additionally, Students entering the Bilingual
Programme should functionally be able to communicate via the
Vietnamese language. The requirements for language skills will
vary depending on the age/year level of the Student. Before
starting at the School, each Student will need to undergo an
admissions assessment. The Admissions Department will
advise on the length and structure of the assessment. Should
the School decide that additional learning support is needed
based on the results, as available, the School will develop a
study programme for the respective Student.
2. Student Needs
Generally, students are placed in their class based on their birth
date. Placement reflects the student’s age, physical and
emotional maturity, and academic experience. As a new or
continuing student, all Student placements within the School
are subject to the School’s assessment of that Student’s
suitability for the next stage of the educational programme. The
School may review a Student’s progress at any time throughout
the academic year.
3. Re-Enrolment & Parent’s Responsibilities
Returning Students are to re-enrol as soon as possible to
reserve their spot in the upcoming year. For all returning
Students, a seat for the Student in the new school year will be
reserved on the basis that the following requirements are met:
○ Information and documentation requested by the School

is promptly provided by the parent; and

○ The Enrolment Deposit is paid in full by the due date.
The School will prioritise class arrangements for Students on
the condition that:
○ Students are accepted according to these Terms and

Conditions of Enrolment;
○ Seats are available at acceptable year levels; and
○ Fees are paid in full, by the due date, as per the Payment

Schedule.
In the case where Fees are paid in advance, yet, the Student
does not meet the School’s enrolment conditions, the School
commits to pay back refundable Fees.
4.  Late Enrolment
Fees are payable as per the agreed Payment Schedule, based
on when the Student is enrolled into the School. Options for Fee
payments are annual, biannual and quarterly payments only.
Upon submission of an application, Administration processes
for enrolment may take up to one week before the School
makes an offer. Parents are expected to apply, submit all
required documentation and pay due Fees as soon as
reasonably possible to achieve the desired start date.

C. Fees
1.  Responsibility
Parents are to pay all Fees, as determined by the School and as
incurred on behalf of the Student (by the due date). Parents are
both jointly and separately responsible for all Fees for their
Student(s). In circumstances where Parents are separated or
divorced, Parents will remain jointly responsible for Fees. The
School will not split accounts for separated Parents.
2.  Amount
School Fees are determined by the School’s Leadership and
published to Parents annually, before the School year’s
commencement. Fees can be increased at the sole discretion
of the School and are usually increased each year. Continued
enrolment at the School is conditional upon the payment of
Fees when due.
3. Payment of Fees
Parents are to pay all Fees in advance, by the due date, as
specified in the Payment Schedule. The balance for Fees is
billed in advance, generally issued two weeks before the due
date. Additional Fees outside the Payment Schedule (such as
extracurricular activities) will be billed throughout the year. All
invoices will be emailed to the Parents unless expressly advised
otherwise.
4. Absences and Leave
Fees are not refundable for any days a Student is absent during
the school year, irrespective of the reason.
5. Forced School Closures
Should any government-imposed school closure occur and
access to the School campus by staff and/or students be
restricted, the School will endeavour to implement remote
learning as per the Remote Learning Policy. In regards to
government-enforced school closures, refunds will only be
determined at the discretion of the School.



C. Fees (cont.)
6. Late Payment
If Parents fail to pay for Fees by the due date, such Fees will
incur an administration charge of 8% of the full Fees, reflecting
the school’s Administration and financial cost. If a balance is
not paid in full after seven (7) days past the due date, the
Student’s enrolment may be suspended, and the School may,
without further notice, refuse entry to the Student and terminate
their enrolment. While a balance for Fees remains outstanding,
the Student may not be permitted to participate in any
extra-curricular or discretionary activity offered by the School.
Additionally, the Student(s) End of Term Report will be withheld
until the Fees are paid in full.
7. Leaving HAIS
All notification of withdrawal from the School must be
submitted to the Administration Office via a formal Withdrawal
Form. Refunds for withdrawing a Student will only be
considered for Tuition Fees, paid annually and in full, as per the
amounts below:

Before or on September 30th 70% of paid annual tuition

Before or on December 31st 40% of paid annual tuition

Before or on March 31st 15% of paid annual tuition

After March 31st No refund provided

The School will make the best endeavours to process any
approved refund within 15 - 20 working days after the
Student(s)’s last day at the School. Refunds are paid in cash in
Vietnamese Dong or via bank transfer to a Vietnamese bank
account, and shall exclude any applied discounts.
8. Non-Refundable Fees
Non-refundable fees include, but are not limited to, the Facilities
Enhancement Fee and External Exam Fees (i.e. IGCSE exam
fees or Cambridge Checkpoint fees).

D. Requirements of Students
1.  Behaviour
The School operates a discipline system that is firm, reasoned
and nurturing. High standards of conduct are expected from all
Students to maintain a safe and secure environment. Students
must behave in a way that reflects well upon themselves, their
family, the School and the community. Students are to
demonstrate high standards of behaviour and are to:
○ act courteously, considerately and respectfully to other

students, staff members and property at all times, both
on and off School property;

○ not do anything that may adversely affect the School’s
reputation, including at events, in print or through
electronic media, including social media; and

○ comply with the School’s rules, standards of conduct
and directions of staff members.

Any serious breach of conduct including, but not limited to
infringement of the School and Student ICT Agreement,
profanity, smoking, drinking, possession, dealing or taking of
illicit drugs, stealing, cheating, bullying, truancy or any behaviour
endangering the health, safety and well being of others will lead
to Students being dealt with per the School’s Behaviour
Management Policy. Suspension or expulsion may result, and
police may be involved.
2.  Uniform
Each Student is a representative of the School and its values.
As such, each Student is expected to wear the full school
uniform when moving to and from the School and at any time
during the school day. Students inappropriately attired will be
asked to correct the matter as soon as possible. Students are
to wear their full PE uniform to and from the School on PE days

and on days when they represent the School at internal or
external sporting events. For swimming lessons, Students must
wear all required, proper bathing attire.

The School has a “no hat, no play” policy. Students must wear a
hat for all outdoor activities while at School. Closed-toe shoes
should be worn at all times, outside of the classroom. Students
are to always bring a water bottle to school and keep it with
them at all times.
3. Attendance
Students must attend the School during specified school hours,
except where leave is granted by the School or in the case of
illness. Students are required to be punctual in arriving at the
School and to all lessons.
4. Personal Belongings
The Student is responsible for their personal belongings, and
the School will not be liable for any damage or loss of these
belongings. All items must be labelled. The School takes no
responsibility for lost and found items presented to the School.

E. Requirements of Parents
1. Following School Procedures
Parents have an essential role in ensuring Students meet
School requirements and fostering a respectful and supportive
School community. As such, Parents are required at all times:
○ To assist and require the Student to comply with

‘Requirements of Students’;
○ To follow School policies and procedures (such as those

outlined in the Student Planner);
○ To use their reasonable endeavours to attend

Parent/teacher conferences and relative events;
○ To support the goals and values of the School, including

those expressed in the School’s Vision, Mission, and
Values;

○ While on School premises or attending School activities
elsewhere (for example, sporting events, concerts, plays
and excursions), Parents are to comply with School
procedures, requests of staff and with any applicable
conduct of the School or association of which the
School is partnered with, and encourage others
attending to do the same;

○ To comply with the procedures specified by the School
and the directions of staff concerning picking up and
dropping off the Student (this is important not only for
safety, efficiency and for the convenience of other
Parents, but also for the School’s relationship with the
broader community, including neighbours and the local
authorities);

○ To comply with any health and security measures put in
place by the School to protect the safety of Students,
staff and the greater community;

○ To ensure the Student has all requirements for school,
including textbooks and stationery, and each item of
required uniform (clean and in good repair) and arrives at
the School each day rested and ready for the day;

○ To not engage in any activity or conduct concerning the
School that will bring the School into disrepute or
adversely affect the reputation of the School, including
through electronic media such as social media; and

○ To communicate with Students, Parents, visitors and
staff members in a courteous manner and follow
appropriate processes to raise any issues or concerns
about the Student(s) or School staff.



E. Requirements of Parents (cont.)
2. Special Needs—Learning and Health
Parents are required to supply all relevant information regarding
learning and health in the Application Form (including but not
limited to any medical, physical, learning or psychological
needs). Parents are to fully disclose any special needs changes
of the Student as soon as they become aware. In
circumstances where the Student requires provisions or
assistance concerning special needs (for example, disability
provisions for entry assessments), the Parents must fully
disclose to the School all services and provisions required. By
accepting an offer of enrolment, the Parents warrant that they
have provided all relevant information regarding disability
provisions to the School and the School’s offer of enrolment is
conditional upon the Parents having done so.
3. Risk Warning
While the School takes measures to ensure all activities are
safe as reasonably practicable for participants, Parents must
understand that there is a risk that Students can be injured and
suffer loss (including article/material or financial loss). This
includes incidents on school grounds or away from the School’s
facilities, when the Student is engaging in or watching a
sporting or non-sporting activity, or travelling to and from an
event. It is of significant importance if a Student has any
pre-existing injury/s, then Parents must advise the School as a
matter of priority.

Parents must understand that the School allows access to
computers and wifi whilst on school campus for educational
purposes only. Parents must recognise that it is challenging for
the School to control access to all controversial material due to
the nature of internet networks and, as such, will not hold the
School responsible for materials acquired on the Internet.
Parents will commit to encouraging their Student(s) to exercise
acceptable use of technology and understand there will be
consequences for using ICT inappropriately.
4. Use of Imagery
Parents of children attending Hoi An International School agree
to the school taking and using photos and videos of their
child(ren). Parents understand that this will be used to support
learning activities or in publicity that reasonably celebrates
success and promotes the work of the school (including social
media, fliers/posters, school publications, etc.).
5. Medical Treatment
In the event of a severe injury or illness, the School Nurse or a
designated person will endeavour to contact the Student’s
Parents and that Student will be transported to a medical centre
or hospital for further evaluation. The School Nurse or a
designated person will accompany the Student to the medical
facility and meet the Parents there. Costs associated with
emergency treatment, any ongoing treatment or transportation
are the responsibility of the Parents. For all non-emergency
situations, Parents agree that the School Nurse or school
personnel designated by the School Nurse will administer first
aid and common over-the-counter medications (e.g.
paracetamol) to the Student if required.
6. Health Guidelines
Parents are required to follow all Health and Safety Procedures
set by the School. Parents are to notify the school of any
contagious diseases with which the Student is diagnosed with.
All student vaccinations are required to be kept up-to-date.
7. Prescription Medication
Parents are to inform the Administration Office if a Student
routinely takes medication during the School day; the School
Nurse will store and administer the medication(s). Parents are
to send a written authorisation to the Administration Office,
including all relevant information. For safety reasons, Students

are not to carry medications of any type at school without prior
consent from the School.

8. Keeping the School Informed
Parents must notify the School as soon as possible, in writing
of any change of home, mailing or email address, contact
details or other information (including any change to the person
to whom the accounts are being sent). Parents must notify the
School as soon as possible, in writing, if a Student is to be
absent from School due to ill health, and subsequently to give
details. Parents must notify the School as soon as possible, in
writing, if there are orders or arrangements for the Student
concerning the welfare of the Student.
9. Leave
Except in the case of medical or health-related absences (ill
health, medical, hospitalisation, dental or orthodontic
appointments) or bereavement leave, permission for a Student
to be absent from the School must be sought beforehand by
contacting the Administration Office and Homeroom Teacher.
Parents seeking to collect their Student(s) early from school
must go to reception at the Administration Office to complete
and sign an Early Dismissal Slip, in order to authorise the
teacher to dismiss the Student early from class.

F. General
1. Suspension, expulsion and termination of enrolment
by the School
The School reserves the right to suspend or expel any Student,
at any time and without notice, if the Principal in his/her
absolute discretion considers this appropriate. Actions resulting
in suspension, expulsion and termination of enrolment by the
School  may include, but are not limited to any of the following:
○ A serious breach of the School’s policies, procedures,

rules, regulations, codes of conduct, practices or related
documents, either by a Student or a Parent;

○ Where Parents have failed to comply with these
conditions of enrolment, including the Requirements of
Parents;

○ Non-payment of Fees or other breaches of these Terms
and Conditions of Enrolment;

○ A breakdown of the relationship of cooperation and trust
between the School and the Parents.

○ Conduct or action by a Student or a Parent that places
the safety of any Student or Staff member at risk or any
behaviour or action that has the potential to do so.
‘Safety’ includes the physical, psychological and mental
well-being of any Student or Staff member; or

○ Conduct by a Student or a Parent that is prejudicial to the
reputation or well-being of the School, its Students or
staff;

Before the School exercises its power to expel a Student
permanently, it will provide the Student and Parents with details
of the conduct, which may result in a decision to expel the
Student and provide them with an opportunity to respond.
When a Student is expelled, enrolment will also be terminated
immediately, and the School will not refund any paid Fees.
2. Programmes and Activities
The School reserves the right to determine all aspects of its
educational and co-curricular activities, programmes and the
resources applied to them. The School may change these at
any time without notice. This may include discontinuing
subjects and other programmes. It is a requirement of the
School that Students participate in all its activities, including
excursions, camps and outdoor education and activities.

Unless the Principal decides otherwise:
○ The Student must participate in all compulsory activities,

whenever held; and



○ Charges may be applicable for all activities even if a
Student, through ill health or otherwise, is unable to
attend.

F. General cont.
3. Communication by the School
The School will endeavour to communicate mass information
to Parents in both English and Vietnamese. However, the
primary language used for communication regarding the
International Programme is English; the primary language used
for communication regarding the Bilingual Programme is
Vietnamese. The Student Planner is an important document as
it promotes communication between home and school. Parents
are to sign the Student Planner in the allocated space at the end
of each week and to have a discussion with their child(ren)
about any relevant information. Email is the primary form of
communication with Parents.

For classroom and teaching/learning inquiries, Parents must
contact the teacher directly.

G. Bus Transportation Policy
The School can provide transportation to all Students to and
from the Hoi An and Da Nang area, at an additional cost, paid
with tuition, per the Payment Schedule. Transportation is
available at a limited capacity - HAIS will start a waiting list once
overcapacity. Parents are to request transportation services at
the time of [re-]enrolment or prior to the start of each academic
year.

Payment for transportation reserves a seat on the vehicle for
the Student. Refunds are not given for absences. Participating
Students will be picked up/dropped off at designated bus stops.
It is the Parents’ responsibility to notify when changes occur
around whom will be collecting the Student from the bus each
day.

At least 24 hours advance notification must also be given if
Parents intend to drop off/collect the Student at/from School
on any given day. The School requires at least 72 hours notice
in case of changes to the pick-up/drop-off address. The school
reserves the right to reject a request if made after July 31st or
outside of the regular transportation service area.

Before school, Parents are responsible for the Student until they
are safely on the bus. Then, transportation staff are responsible
for the Student until they are delivered to their teachers. After
school, the transportation staff are responsible for the Student
until they reach the designated bus stop, upon which the
Parents resume full responsibility.

All Students are expected to abide by the School’s Behaviour
Policy while they are in the care of School professionals,
including whilst at bus stops and on the bus. The School does
not permit Students to eat or drink on school buses due to
safety concerns related to allergies and choking hazards. The
bus driver reserves the right to ask Students to dispose of open
food or drink on the bus.

Pick up and drop off times for the School bus are provided as
approximates only and may vary from time to time, as may the
number of passengers, traffic conditions and other external
factors. Parents will be notified should there be any significant
changes to the bus schedule. If the Student is late for a pick-up,
the bus will wait three minutes and staff will attempt to make
contact with the Parents. If the Student does not arrive within
three minutes, the bus will move on to the next stop and the
Parents will be responsible for arranging transportation to the
School for that day.

The School reserves the right to suspend transportation
services during periods of pandemic or if the School feels that
the health and/or wellbeing of students may be at risk. Fees will
be refunded accordingly.

I. HAIS Canteen
The School commits to healthy eating. Snacks and lunch are
provided to Students when requested by Parents, at an
additional cost, paid with tuition, per the Payment Schedule. A
menu of snacks and lunch meals is communicated to families
monthly. Alternatively, Students can bring their snacks and
lunch to school with them. Due to safety and to reduce the risk
of allergy-related incidents, Students are not permitted to share
their food or drink.

Parents are required to advise if the Student has any allergies or
dietary requirements at the time of enrolment and are required
to complete an HAIS Medical Action Plan, provided by the
Administration Team. Accommodations will not be able outside
of formal dietary restrictions and allergies.

H. Amendment of These Terms and
Conditions
The School may alter these conditions at any time by giving no
less than one terms’ notice to Parents in writing. Parents are
responsible for ensuring that the School has up-to-date contact
details (including email and mailing addresses) for each Parent.
Parents can update their contact details by contacting
admin@hais.edu.vn. It shall be understood that Parents have
received any updated Conditions of Enrolment upon the School
giving notification of alterations via email to the Parent’s email
address on file at the time of notification. It shall also be
understood that alterations will apply to all current and future
Students and their Parents from the date of that notification.

mailto:admin@hais.edu.vn


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC
Học sinh nhập học tại Trường Quốc Tế Hội An phải tuân theo các điều khoản dưới đây

Các thuật ngữ
‘Nhà Trường’  là Trường Quốc tế Hội An (HAIS);
'Phụ huynh' là (các) Phụ huynh; hoặc người Giám hộ hợp pháp
của Học sinh;
‘Học sinh’ là người đăng ký nhập học vào Trường;
‘Hiệu trưởng’ là Hiệu trưởng, Quyền Hiệu trưởng hoặc người đại
diện của họ;
‘Chi phí học tập’ là tất cả các khoản phí của trường, bao gồm
(nhưng không giới hạn) học phí, phí ghi danh, hoạt động ngoại
khóa, ăn uống, xe buýt, các phí hỗ trợ học tập, v.v.

A. Đăng ký và Nhập học
Để đăng ký nhập học tại Trường, Phụ huynh phải hoàn thành
đơn đăng ký và nộp tất cả các giấy tờ tuyển sinh theo yêu cầu
của Nhà trường (ví dụ: hồ sơ sức khỏe, giấy tờ tùy thân, bảng
điểm học tập), trước khi Nhà trường xác nhận nhập học của
(các) con. Sau khi nộp đơn, Phụ huynh sẽ được thông báo nếu
cần bổ sung thông tin. Khi Học sinh được Nhà trường chấp
nhận hồ sơ, Phụ huynh phải thanh toán khoản Đặt cọc giữ chỗ
trong vòng hai tuần. Khoản Đặt cọc giữ chỗ này sẽ đảm bảo
việc ghi danh của Học sinh và sẽ được khấu trừ trong hóa đơn
của Học sinh. Chi phí học tập chỉ thanh toán khi Học sinh có
thông báo được sắp xếp vào lớp.

B. Các thủ tục Tuyển sinh
1. Kiểm tra đầu vào
Học sinh muốn đăng ký học tại Trường phải có khả năng giao
tiếp bằng tiếng Anh cho tất cả các giai đoạn học tập. Ngoài ra,
Học sinh tham gia Chương trình Song ngữ cần có khả năng giao
tiếp bằng tiếng Việt. Các yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ sẽ khác
nhau tùy thuộc vào độ tuổi/lớp của Học sinh. Trước khi bắt đầu
nhập học tại Trường, mỗi Học sinh sẽ phải thực hiện bài kiểm
tra đầu vào. Bộ phận Tuyển sinh sẽ tư vấn về độ dài và cấu trúc
của bài thi. Nhà trường sẽ đưa ra quyết định Học sinh có cần hỗ
trợ học tập hay không dựa trên kết quả bài thi, sau đó sẽ lên kế
hoạch giảng dạy phù hợp với Học sinh.
2. Nhu cầu Học sinh
Thông thường, Học sinh được xếp lớp dựa trên ngày sinh của
con. Việc xếp lớp sẽ phản ánh độ tuổi, mức độ trưởng thành về
thể chất và cảm xúc cũng như khả năng học tập của Học sinh.
Bất kỳ Học sinh mới hay Học sinh đang học tại trường đều phải
được đánh giá và quyết định bởi Nhà trường về sự phù hợp của
Học sinh đó cho giai đoạn tiếp theo của chương trình giáo dục.
Nhà trường có thể đánh giá khả năng học tập của Học sinh vào
những thời điểm bất kỳ trong năm học.
3. Tái đăng ký học & Trách nhiệm của Phụ huynh
Học sinh tái đăng ký học phải thực hiện các thủ tục đăng ký
càng sớm càng tốt để giữ chỗ cho năm học sắp tới. Đối với tất
cả Học sinh tái đăng ký, việc giữ chỗ cho Học sinh trong năm
học mới sẽ được đảm bảo trên cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu
sau:
○ Phụ huynh cung cấp thông tin và tư liệu theo yêu cầu của

Nhà trường; và
○ Tiền Đặt cọc giữ chỗ phải được thanh toán đầy đủ, đúng

thời hạn.
Trường sẽ ưu tiên sắp xếp lớp cho tất cả Học sinh dựa trên điều
kiện:

○ Học sinh tuân theo các Điều khoản và Điều kiện tuyển
sinh này;

○ Lớp đăng ký vẫn còn chỗ trống;
○ Các khoản phí được thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo kế

hoạch thanh toán.
Tuy nhiên, trong trường hợp Học phí đã được thanh toán trước,
nhưng Học sinh không đáp ứng được các điều kiện tuyển sinh,
Nhà trường cam kết hoàn trả lại các loại phí có thể hoàn trả.
4. Nhập học trễ
Các khoản phí phải thanh toán theo Kế hoạch Thanh toán đã
thỏa thuận, dựa trên thời điểm Học sinh nhập học vào Trường.
Chỉ có các hình thức thanh toán Phí là thanh toán theo năm,
nửa năm và hoặc theo quý. Sau khi nộp đơn đăng ký nhập học,
các thủ tục hành chính để hoàn thiện quy trình có thể kéo dài
một tuần trước khi Nhà trường đưa ra thông báo chính thức.
Phụ huynh phải nộp đơn đăng ký, nộp tất cả các giấy tờ cần
thiết, và thanh toán các khoản Phí theo thời hạn càng sớm càng
tốt để Học sinh có thể bắt đầu nhập học theo đúng thời gian
mong đợi.

C. Các Chi Phí Học Tập
1. Trách nhiệm
Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán tất cả các Chi phí học tập,
theo quy định của Nhà trường và các khoản phí phát sinh cho
Học sinh (trước ngày đến hạn). Phụ huynh phải cùng chịu trách
nhiệm chung và riêng về tất cả Chi phí học tập của (các) Học
sinh. Trong trường hợp Phụ huynh ly thân hoặc ly hôn, Phụ
huynh sẽ vẫn phải cùng chịu trách nhiệm về các Chi phí học tập.
Nhà trường không có trách nhiệm phân chia các khoản phí cho
những Phụ huynh này.
2. Mức phí
Các Chi phí học tập do Ban Lãnh đạo Nhà trường quyết định và
được công bố tới Phụ huynh hàng năm, trước khi Năm học bắt
đầu. Mức Học phí có thể tăng theo quyết định của Nhà trường
và thường tăng theo năm. Việc tái đăng ký học tại Trường được
thực hiện với điều kiện các khoản phí cần được hoàn tất đúng
thời hạn.
3. Thanh toán các Chi phí học tập
Phụ huynh phải thanh toán tất cả các Chi phí học tập, trước thời
hạn quy định, như đã nêu trong Kế hoạch thanh toán. Các khoản
chi phí sẽ được lập hóa đơn trước và thường được gửi đi hai
tuần trước ngày đến hạn thanh toán. Các Khoản phí bổ sung
ngoài kế hoạch thanh toán (chẳng hạn như các phí hoạt động
ngoại khóa) sẽ được lập hóa đơn theo đợt trong suốt cả năm.
Tất cả các hóa đơn sẽ được gửi qua email cho Phụ huynh trừ
khi có thông báo khác.
4. Nghỉ học và vắng mặt
Các chi phí học tập sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do nào
cho những ngày học mà Học sinh nghỉ học/vắng mặt trong
năm.
5. Trường học đóng cửa theo quyết định của Chính
quyền
Nếu trong trường hợp Trường đóng cửa theo chỉ đạo của Chính
quyền và Nhân viên hoặc Học sinh không được phép đến
Trường, Nhà trường sẽ nỗ lực thực hiện hình thức học tập từ xa
theo Quy định Học tập Từ xa. Liên quan đến việc đóng cửa
trường học theo chỉ thị của Chính quyền, việc hoàn trả phí sẽ do
Nhà trường quyết định.



C. Các Chi phí học tập (tiếp)
6. Thanh toán trễ
Nếu Phụ huynh không thanh toán các Chi phí học tập đúng hạn,
các Khoản phí đó sẽ phải chịu phí phạt là 8% toàn bộ các Chi
phí, phản ánh chi phí hành chính và tài chính. Nếu không thanh
toán đầy đủ sau bảy (7) ngày kể từ ngày hạn thanh toán việc
nhập học của Học sinh có thể bị tạm dừng và Nhà trường có thể
từ chối cho Học sinh nhập học mà không cần thông báo thêm
cũng như chấm dứt việc nhập học của Học sinh. Khi các Chi phí
học tập vẫn chưa được thanh toán, Học sinh có thể không được
phép tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoại khóa hoặc một số
hoạt động tùy Nhà Trường quyết định. Bên cạnh đó, Nhà trường
sẽ giữ lại các Báo cáo học tập cuối kỳ của Học sinh cho đến khi
các Chi phí học tập được thanh toán đầy đủ.
7. Xin thôi học ở HAIS
Tất cả các thông báo chính thức về việc thôi học ở Trường phải
nộp cho Phòng Hành chính thông qua mẫu Đơn xin thôi học.
Các khoản hoàn trả khi Học sinh thôi học sẽ chỉ được xem xét ở
Học phí, áp dụng với các thanh toán đầy đủ và hình thức thanh
toán hàng năm theo tỷ lệ phần trăm dưới đây:

Trước hoặc vào 30/9 70% học phí thanh toán hằng năm

Trước hoặc vào 31/12 40% học phí thanh toán hằng năm

Trước hoặc vào 31/3 15% học phí thanh toán hằng năm

Sau 31/3 Không hoàn trả

Nhà trường sẽ cố gắng hết sức để xử lý mọi khoản hoàn trả đã
được phê duyệt trong vòng 15 - 20 ngày làm việc tính từ ngày
học cuối cùng của Học sinh. Khoản tiền hoàn lại sẽ được thanh
toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản vào tài
khoản ngân hàng Việt Nam và sẽ không áp dụng bất kỳ ưu đãi
nào.
8. Phí không hoàn lại
Các khoản phí không hoàn lại bao gồm, nhưng không giới hạn,
Phí Nâng cấp Cơ sở vật chất và Phí các bài kiểm tra bên ngoài
(tức là phí thi IGCSE hoặc phí Cambridge Checkpoint).

D. Yêu cầu đối với Học sinh
1. Hành vi
Trường học vận hành một với hệ thống kỷ luật chặt chẽ, hợp lý
và mang tính nuôi dưỡng. Tất cả Học sinh đều được mong đợi
cư xử theo các tiêu chuẩn đạo đức cao để duy trì một môi
trường học tập an toàn và được bảo vệ. Học sinh phải thể hiện
cách cư xử tốt về bản thân, gia đình, Nhà trường và cộng đồng.
Học sinh phải thể hiện các tiêu chuẩn cao về hành vi và phải:
○ Cư xử lịch thiệp, hoà nhã và tôn trọng với các Học sinh,

Nhân viên khác và luôn tôn trọng các tài sản của Nhà
trường bao gồm cả tài sản bên trong và bên ngoài;

○ Không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng xấu đến
danh tiếng của Trường, kể cả tại các sự kiện, báo chí
hoặc thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm cả
mạng xã hội; và

○ Tuân thủ các quy định của Nhà trường về tiêu chuẩn ứng
xử và hướng dẫn của Nhân viên trong trường.

Bất kỳ hành vi vi phạm nghiêm trọng nào bao gồm, nhưng
không giới hạn việc vi phạm Thỏa thuận CNTT của Nhà trường
và Học sinh, nói tục, hút thuốc, uống rượu, sở hữu, buôn bán
hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp, trộm cắp, gian lận, bắt nạt,
trốn học hoặc bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho sức khỏe,
sự an toàn và hạnh phúc của những người khác và những vi
phạm theo quy định của Pháp Luật sẽ dẫn đến việc Học sinh bị
kỷ luật theo Chính sách Quản lý Hành vi của Nhà trường. Nặng
có thể bị đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học và có thể bị xử lý
bởi Pháp luật.
2. Đồng phục
Mỗi Học sinh là một đại diện và phản ánh các giá trị của Nhà

trường. Vì vậy, mỗi Học sinh phải mặc đồng phục đầy đủ trong
toàn bộ thời gian học tập tại Trường. Học sinh mặc trang phục
không phù hợp sẽ bị nhắc nhở và cần thay đổi càng sớm càng
tốt. Học sinh phải mặc đồng phục thể thao vào các ngày học có
tiết Giáo dục Thể chất (PE) và những ngày có các sự kiện thể
thao bên trong hoặc bên ngoài Nhà trường. Đối với các tiết học
bơi, Học sinh phải mặc trang phục bơi phù hợp.

Nhà trường có chính sách "không đội mũ, không được chơi
ngoài trời". Học sinh phải đội mũ cho tất cả các hoạt động
ngoài trời khi ở Trường. Phải mang giày kín mũi khi vui chơi
ngoài trời. Học sinh phải luôn mang theo bình nước cá nhân khi
đến trường và mang theo bên mình trong các tiết học.
3. Điểm danh
Học sinh phải đến trường trong giờ học quy định, ngoại trừ
trường hợp được Nhà trường thông báo hoặc bị ốm. Học sinh
phải đi học đúng giờ và tham gia tất cả các tiết học.
4. Tài sản Cá nhân
Học sinh chịu trách nhiệm về đồ đạc cá nhân của mình và Nhà
trường sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất
mát nào đối với những đồ đạc này. Tất cả các tài sản cá nhân
phải được dán nhãn. Nhà trường không chịu trách nhiệm về các
đồ vật trong giỏ lưu trữ đồ thất lạc của Học sinh được đặt tại
trường.

E. Yêu cầu đối với Phụ huynh
1. Tuân theo các quy định của Nhà trường
Phụ huynh có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo Học sinh đáp
ứng các yêu cầu của Nhà trường và góp phần xây dựng một
cộng đồng Trường học tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, Phụ
huynh được yêu cầu luôn:
○ Hỗ trợ và yêu cầu Học sinh tuân thủ ‘Yêu cầu đối với Học

sinh’;
○ Tuân theo các chính sách và quy định của Trường

(chẳng hạn như những quy định được nêu trong Sổ tay
học tập của Học sinh);

○ Khuyến khích Phụ huynh tham gia các cuộc họp giữa
Phụ Huynh và Giáo viên cũng như các sự kiện của trường
có liên quan;

○ Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu và giá trị của Nhà trường,
bao gồm những mục tiêu được nêu trong Tầm nhìn, Sứ
mệnh và Giá trị của Trường;

○ Khi ở trong khuôn viên Trường hoặc tham dự các hoạt
động của Trường ở nơi khác (ví dụ: sự kiện thể thao, buổi
hòa nhạc, kịch và chuyến dã ngoại), Phụ huynh phải tuân
thủ các quy định của Trường, yêu cầu của Nhân viên và
với bất kỳ quy định nào mà Nhà trường đang áp dụng
hoặc tổ chức mà Trường đang hợp tác đồng thời khuyến
khích những người cùng tham dự cũng thực hiện như
vậy;

○ Tuân thủ các quy định của Nhà trường và hướng dẫn của
Nhân viên liên quan đến việc đón và trả Học sinh (điều
này quan trọng không chỉ vì sự an toàn, hiệu quả và
thuận tiện cho các Phụ huynh khác, mà còn cho mối
quan hệ của Nhà trường với cộng đồng chung, bao gồm
cả láng giềng và chính quyền địa phương);

○ Tuân thủ bất kỳ biện pháp an ninh và sức khỏe nào do
Nhà trường đề ra để bảo vệ sự an toàn của Học sinh,
Nhân viên và cộng đồng;

○ Đảm bảo Học sinh có đầy đủ tất cả các dụng cụ học tập
cần thiết , bao gồm sách giáo khoa, văn phòng phẩm, và
đồng phục phù hợp (sạch sẽ và ở trạng thái sử dụng tốt)
để đến Trường mỗi ngày thoải mái và sẵn sàng cho việc
học trong cả ngày học;

○ Không tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc hành vi nào
liên quan làm mất uy tín của Nhà trường hoặc ảnh hưởng
xấu đến danh tiếng của Trường, kể cả thông qua các
phương tiện truyền thông như mạng xã hội; và



○ Giao tiếp với Học sinh, Phụ huynh, khách đến thăm và
Nhân viên một cách lịch sự và tuân theo các quy trình

phù hợp khi phản ánh những vấn đề hoặc quan ngại nào
đó về (các) Học sinh hoặc Nhân viên Nhà trường.

E. Yêu cầu đối với Phụ huynh (tiếp theo)
2. Nhu cầu Đặc biệt — Học tập và Sức khỏe
Phụ huynh được yêu cầu cung cấp tất cả thông tin liên quan
đến học tập và sức khỏe trong Đơn đăng ký (bao gồm nhưng
không giới hạn ở bất kỳ nhu cầu nào về y tế, thể chất, học tập
hoặc tâm lý). Phụ huynh phải thông tin chi tiết bất kỳ thay đổi
nào về nhu cầu đặc biệt của Học sinh ngay khi nhận thấy. Trong
trường hợp Học sinh yêu cầu các điều khoản hoặc hỗ trợ liên
quan đến các nhu cầu đặc biệt (ví dụ, hỗ trợ khuyết tật trong bài
thi đầu vào), Phụ huynh phải thông tin đầy đủ cho Nhà trường
tất cả các dịch vụ và điều khoản được yêu cầu. Thông qua việc
nhập học, Phụ huynh phải đảm bảo việc cung cấp tất cả thông
tin liên quan đến các điều khoản dành cho người khuyết tật và
đồng ý với những điều kiện của Nhà Trường.
3. Cảnh báo rủi ro
Khi Nhà trường thực hiện các biện pháp để đảm bảo tất cả các
hoạt động diễn ra được một cách an toàn cho những người
tham gia, Phụ huynh phải hiểu rằng vẫn có nguy cơ Học sinh có
thể bị thương và thất lạc (bao gồm cả vật phẩm/tài liệu hoặc
tổn thất về tài chính). Điều này bao gồm các sự cố trên sân
trường hoặc bên ngoài Trường và kể cả khi tham gia hoặc xem
một hoạt động thể thao hay phi thể thao, hoặc tham dự sự kiện.
Phụ huynh phải ưu tiên thông báo cho Nhà trường trong trường
hợp Học sinh có bất kỳ thương tích nào từ trước.

Phụ huynh phải hiểu rằng Nhà trường chỉ cho phép truy cập vào
máy tính và wifi trong khuôn viên trường học cho mục đích giáo
dục. Phụ huynh cần hiểu rằng việc Nhà trường rất khó có thể
kiểm soát quyền truy cập vào tất cả các trang có nội dung
không phù hợp do bản chất của mạng internet và như vậy Nhà
trường sẽ không chịu trách nhiệm về các tài liệu có được trên
mạng Internet. Phụ huynh sẽ phải cam kết khuyến khích (các)
Học sinh sử dụng công nghệ một cách hợp lý và hiểu rằng sẽ có
những hậu quả nếu sử dụng công nghệ thông tin một cách
không phù hợp.
4. Sử dụng Hình ảnh
Phụ huynh có con em học tại Trường Quốc tế Hội   An đồng ý
cho phép Nhà trường chụp và sử dụng hình ảnh, video của con
em mình. Phụ huynh nên hiểu rằng tư liệu này sẽ được sử dụng
để hỗ trợ các hoạt động học tập hoặc để biểu dương sự thành
công một cách hợp lý và thúc đẩy công việc của Nhà trường.
(bao gồm mạng xã hội, tờ rơi/ áp phích, các ấn phẩm của
trường, v.v.).
5. Điều trị Y tế
Trong trường hợp Học sinh bị thương hoặc ốm nặng, Y tá của
Trường hoặc người được chỉ định sẽ cố gắng liên hệ với Phụ
huynh và Học sinh đó sẽ được đưa đến trung tâm y tế hoặc
bệnh viện để thăm khám thêm. Y tá của Trường hoặc một người
được chỉ định sẽ đi cùng Học sinh đến cơ sở y tế và gặp Phụ
huynh tại đó. Các chi phí liên quan đến điều trị khẩn cấp, bất kỳ
điều trị phát sinh tại bệnh viện hoặc phí di chuyển nào là trách
nhiệm của Phụ huynh. Đối với tất cả các tình huống không khẩn
cấp, Phụ huynh đồng ý rằng Y tá Nhà trường hoặc Nhân viên
trường học do Y tá Nhà trường chỉ định sẽ thực hiện sơ cứu và
sử dụng các loại thuốc thông thường không kê đơn (ví dụ:
paracetamol) cho Học sinh nếu cần thiết.
6. Hướng dẫn sức khỏe
Phụ huynh phải tuân theo tất cả các Quy trình về Sức khỏe và An
toàn do Nhà trường đề ra. Phụ huynh phải thông báo cho Nhà
trường về bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào mà Học sinh được
chẩn đoán. Tất cả các mũi tiêm chủng của học sinh đều phải
được cập nhật.
7. Thuốc theo toa
Phụ huynh phải thông báo cho Bộ phận Hành chính nếu Học
sinh thường xuyên uống thuốc trong Ngày học, y tá của Nhà
trường sẽ lưu trữ và quản lý (các) loại thuốc đó. Phụ huynh phải
gửi một văn bản ủy quyền cho Bộ phận Hành chính, bao gồm
tất cả các thông tin liên quan. Vì lý do an toàn, Học sinh không

được mang theo bất kỳ loại thuốc nào đến trường mà không có
sự đồng ý trước của Nhà trường.
8. Thông báo cho Nhà trường
Phụ huynh phải thông báo cho Nhà trường càng sớm càng tốt,
bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ nhà, hòm thư, địa
chỉ email, chi tiết liên hệ hoặc thông tin khác (bao gồm bất kỳ
thay đổi nào về người có các tài khoản đang được nhà trường
liên hệ). Phụ huynh phải thông báo cho Trường càng sớm càng
tốt, bằng văn bản, nếu Học sinh vắng mặt tại Trường do sức
khỏe yếu, và sau đó cung cấp thông tin chi tiết. Phụ huynh phải
thông báo cho Trường càng sớm càng tốt, bằng văn bản, nếu có
yêu cầu hoặc sắp xếp liên quan đến an toàn sức khỏe của Học
sinh.
9. Nghỉ học
Ngoại trừ trường hợp vắng mặt liên quan đến y tế hoặc sức
khỏe (sức khỏe kém, dùng thuốc, nhập viện, các cuộc hẹn nha
khoa hoặc chỉnh hình răng) hoặc nghỉ phép, phải xin phép nghỉ
học trước với Nhà trường bằng cách liên hệ với Phòng Hành
chính và Giáo viên chủ nhiệm.
Phụ huynh muốn đến đón Học sinh về sớm phải đến văn phòng
Hành chính để điền và ký vào Phiếu xin phép ra vào lớp, để giáo
viên cho Học sinh rời khỏi lớp.

F. Chính sách chung
1. Về chính sách đình chỉ, buộc thôi học và chấm dứt
ghi danh của Nhà Trường
Nhà Trường có quyền đình chỉ hoặc buộc thôi học bất kỳ Học
sinh nào, vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo, nếu người
có toàn quyền quyết định là Hiệu Trưởng cho rằng điều này là
phù hợp. Các nguyên nhân dẫn đến việc Nhà trường đình chỉ,
buộc thôi học và chấm dứt nhập học có thể bao gồm, nhưng
không giới hạn ở bất kỳ điều nào dưới đây:
○ Học sinh hoặc Phụ huynh vi phạm nghiêm trọng các

chính sách, thủ tục, quy tắc, quy định, quy tắc ứng xử,
thông lệ hoặc các tài liệu liên quan của Trường;

○ Trường hợp Phụ huynh không tuân thủ các điều kiện
tuyển sinh này, bao gồm cả Yêu cầu đối với Phụ huynh;

○ Không thanh toán các khoản phí hoặc các vi phạm khác
đối với các Điều khoản và Điều kiện Tuyển sinh này;

○ Phá vỡ mối quan hệ hợp tác và tin cậy giữa Nhà trường
và Phụ huynh.

○ Hành vi hoặc hành động của Học sinh hoặc Phụ huynh
khiến ảnh hưởng đến sự ‘An Toàn’ của bất kỳ Học sinh
hoặc Nhân viên khác gây ra rủi ro hoặc bất kỳ hành vi
hoặc hành động nào có nguy cơ dẫn đến điều này. ‘An
toàn’ ở đây bao gồm sức khỏe thể chất, tâm lý và tinh
thần của bất kỳ Học sinh hoặc Nhân viên nào; hoặc

○ Hành vi của Học sinh hoặc Phụ huynh gây tổn hại đến
danh tiếng hoặc lợi ích của Nhà trường, Học sinh hoặc
Nhân viên của Trường;

Trước khi Nhà trường thực hiện quyền buộc thôi học vĩnh viễn
đối với Học sinh, Nhà trường sẽ cung cấp cho Học sinh và Phụ
huynh chi tiết về hành vi có thể dẫn đến quyết định thôi học Học
sinh và cho họ cơ hội phản hồi. Khi Học sinh bị buộc thôi học,
việc ghi danh cũng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và Nhà trường
sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản Phí đã nộp nào.
2. Các chương trình và hoạt động
Nhà trường có quyền quyết định tất cả các lĩnh vực của các
hoạt động giáo dục và ngoại khóa, các chương trình và các
nguồn tư liệu sử dụng vào các hoạt động đó. Nhà trường có thể
thay đổi những điều này bất cứ lúc nào mà không cần thông
báo. Điều này có thể bao gồm việc ngừng các môn học và các
chương trình khác. Nhà Trường yêu cầu Học sinh tham gia vào
tất cả các hoạt động của trường, bao gồm các chuyến thực địa
cắm trại, học tập và hoạt động ngoài trời.
Nếu Hiệu trưởng không đưa ra quyết định khác, thì:
○ Học sinh phải tham gia vào tất cả các hoạt động bắt

buộc, được tổ chức bất cứ khi nào; và



○ Các khoản phí có thể được áp dụng cho tất cả các hoạt
động ngay cả khi Học sinh không tham gia được do ốm
đau hoặc vì lý do khác.

F. Chính sách chung (tiếp theo)
3. Phương tiện truyền thông của Nhà Trường
Nhà trường sẽ gửi thông tin thông báo cho Phụ huynh bằng cả
tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên, ngôn ngữ chính được sử
dụng để giao tiếp trong Chương trình Quốc tế là tiếng Anh, ngôn
ngữ chính được sử dụng để giao tiếp trong Chương trình Song
ngữ là tiếng Việt. Sổ tay Học tập học sinh là một tài liệu quan
trọng vì nó thúc đẩy sự liên lạc giữa gia đình và nhà trường. Phụ
huynh phải ký vào Sổ tay học tập trong vị trí được quy định vào
cuối mỗi tuần và trò chuyện với (các) con mình về bất kỳ thông
tin liên quan nào. Email là phương tiện truyền thông chính với
Phụ huynh.
Đối với các vấn đề liên quan đến lớp và việc dạy/học, Phụ huynh
phải liên hệ trực tiếp với giáo viên.

G. Quy Định Đưa Đón
Nhà trường có thể cung cấp dịch vụ đưa đón cho tất cả Học
sinh đến và đi từ khu vực Hội An và Đà Nẵng, với một khoản phụ
phí, được thanh toán cùng học phí, theo Kế hoạch Thanh toán.
Vì khả năng chuyên chở có hạn - Nhà trường sẽ lập danh sách
chờ nếu số lượng học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón vượt qua
khả năng chuyên chở. Phụ huynh phải đăng ký dịch vụ đưa đón
trong đơn nhập học vào đầu mỗi năm học.

Về việc thanh toán cho phương tiện đi lại để giữ chỗ trên xe cho
Học sinh. Không hoàn lại tiền cho những trường hợp vắng mặt.
Học sinh tham gia sẽ được đón/trả tại các điểm dừng xe buýt
được chỉ định. Phụ huynh có trách nhiệm thông báo khi có bất
kỳ thay đổi về người sẽ đón Học sinh từ xe buýt mỗi ngày.

Phụ huynh cũng phải thông báo trước ít nhất 24 giờ nếu Phụ
huynh có ý định đưa/đón Học sinh đến/rời Trường vào bất kỳ
ngày nào. Nhà Trường yêu cầu thông báo trước ít nhất 72 giờ
trong trường hợp thay đổi địa chỉ đón/trả Học sinh. Nhà trường
có quyền từ chối yêu cầu nếu thực hiện sau ngày 31 tháng 7
hoặc bên ngoài khu vực dịch vụ đưa đón thông thường.

Trước khi đến trường, Phụ huynh có trách nhiệm với Học sinh
cho đến khi các em lên xe buýt an toàn. Sau đó, Nhân viên đưa
đón có trách nhiệm đối với Học sinh cho đến khi Học sinh được
giao cho giáo viên của Học sinh đó. Sau giờ học, Nhân viên đưa
đón có trách nhiệm đối với Học sinh cho đến khi các em được
đưa đến điểm trả được chỉ định, tại đó Phụ huynh sẽ phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm.

Tất cả Học sinh phải tuân thủ Chính sách về Hành vi của Nhà
trường trong khi được các Nhân viên đưa đón của Trường chăm
sóc; kể cả khi ở điểm đón trả và trên xe buýt. Nhà trường không
cho phép Học sinh ăn hoặc uống trên xe buýt do lo ngại các vấn
đề về an toàn liên quan đến các nguy cơ dị ứng và nghẹt thở. Tài
xế xe buýt có quyền yêu cầu Học sinh không sử dụng đồ ăn
hoặc thức uống đã được mở trên xe buýt.

Thời gian đón và trả xe buýt của Trường sẽ được cung cấp ở
mức độ tương đối và có thể thay đổi theo thời gian, cũng như số
lượng học sinh, điều kiện giao thông và các yếu tố bên ngoài
khác. Phụ huynh sẽ được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi quan
trọng nào đối với lịch trình xe buýt. Nếu Học sinh đến điểm đón
muộn, xe buýt sẽ đợi ba phút và Nhân viên đưa đón sẽ cố gắng
liên lạc với Phụ huynh. Nếu Học sinh không đến được trong
vòng ba phút, xe buýt sẽ chuyển sang điểm dừng tiếp theo, và
Phụ huynh sẽ có trách nhiệm sắp xếp phương tiện đưa đón con
đến Trường cho ngày hôm đó.

Nhà trường có quyền ngừng cung cấp các dịch vụ vận chuyển
trong thời gian có nguy cơ đại dịch hoặc nếu cảm thấy rằng sức
khỏe và / hoặc lợi ích của học sinh bị ảnh hưởng. Mức phí sẽ
được hoàn trả tương ứng.

I. Căn tin HAIS
Nhà trường cam kết đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh. Đồ ăn
nhẹ và bữa trưa được cung cấp cho Học sinh khi Phụ huynh yêu
cầu (với một khoản phụ phí, thanh toán cùng với học phí, theo
kế hoạch thanh toán). Thực đơn các bữa ăn nhẹ và bữa trưa
được thông báo đến các gia đình hàng tháng. Ngoài ra, Học
sinh có thể mang theo đồ ăn nhẹ và bữa trưa tự chuẩn bị đến
trường. Vì lý do an toàn và để giảm nguy cơ xảy ra các sự cố liên
quan đến dị ứng, Học sinh không được phép chia sẻ đồ ăn hoặc
thức uống của mình với người khác.

Phụ huynh được yêu cầu thông báo nếu Học sinh có bất kỳ lưu
ý nào về dị ứng hoặc chế độ ăn uống tại thời điểm nhập học và
được yêu cầu hoàn thành Kế hoạch Hành động về Y tế của HAIS,
do Phòng Hành chính cung cấp. Lớp học cũng có các hạn chế
về chế độ ăn uống chính thức và bệnh dị ứng.

H. Sửa Đổi các Điều khoản và Điều kiện này
Nhà trường có thể thay đổi các điều kiện này bất kỳ lúc nào
bằng cách thông báo bằng văn bản cho Phụ huynh ít nhất một
kỳ học. Mỗi phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo cập nhật cho
Nhà Trường các thông tin liên hệ (bao gồm địa chỉ email và
hòm thư) của mỗi Phụ huynh.. Phụ huynh có thể cập nhật chi
tiết thông tin liên hệ của mình bằng cách gửi email đến
admin@hais.edu.vn. Điều này có nghĩa rằng Phụ huynh sẽ nhận
được tất cả thông tin cập nhật về Điều kiện Tuyển Sinh khi Nhà
trường gửi thông báo đến địa chỉ email của Phụ huynh trong hồ
sơ lưu trữ tại thời điểm thông báo. Điều đó cũng có nghĩa là các
thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả Học sinh hiện tại và tương
lai và Phụ huynh kể từ ngày nhận được thông báo đó.


