QUY ĐỊNH CHUNG
1. Chính sách và quy định chung
NỘI DUNG
I. Thông tin
chung

II. Bảo lưu

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT
a. Học sinh đăng ký và đóng học phí tối thiểu 03 (ba) ngày trước khi
lớp học bắt đầu, TEKY sẽ tổ chức và sắp xếp lớp học cho những
Học sinh đã hoàn thành đủ học phí.
b. Trong trường hợp ngày khai giảng của Học sinh xảy ra các sự việc
bất khả kháng (dịch bệnh, thời tiết xấu…) có công lệnh của Bộ
giáo dục hoặc có thông báo nghỉ của TEKY, Học viện sẽ tổ chức
lùi lịch khai giảng đến khi TEKY thông báo.
c. Sau 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày đặt cọc hoặc kết thúc
chương trình ưu đãi/khuyến mại, Phụ huynh phải hoàn thành đầy
đủ học phí. Quá 45 (bốn mươi lăm) ngày Phụ huynh chưa hoàn
thiện đầy đủ học phí, khoản tiền đặt cọc sẽ hết hiệu lực và không
được hoàn trả.
d. Khoản đặt cọc chỉ áp dụng để giữ chỗ và giữ ưu đãi, Học sinh chỉ
được tham gia vào lớp sau khi hoàn thiện đầy đủ học phí.
e. Trong trường hợp Phụ huynh đặt cọc quá 45 (bốn mươi lăm)
ngày mà chưa tới lịch khai giảng hoặc trong trường hợp bất khả
kháng (ốm đau, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt,
giông bão, chiến tranh, bạo loạn, phá hoại…) thì khoản cọc này
vẫn có giá trị tới ngày khai giảng.
f. Trong thời gian buổi học diễn ra, nếu Phụ huynh có việc quan
trọng cần trao đổi với Học sinh hoặc Giáo viên, Phụ huynh vui
lòng liên hệ nhân viên TEKY tại quầy Lễ Tân để được hỗ trợ. Phụ
huynh vui lòng không tự ý vào lớp, tránh gây ảnh hưởng đến học
tập của Học sinh.
a. Chính sách bảo lưu buổi học được áp dụng:
- Những trường hợp được xét bảo lưu với lý do bất khả kháng
- Học sinh đã đóng đủ học phí.
- Thời hạn bảo lưu tối đa 06 (sáu) tháng.
b. Để bảo lưu, P
 hụ huynh đến trực tiếp Học viện để được nhân viên
CSKH/VH hướng dẫn hoàn thiện mẫu “Đơn đề nghị Bảo lưu”
hoặc điền mẫu đơn điện tử ít nhất trước 03 (ba) ngày kể từ ngày
đề xuất bảo lưu.
c. Trường hợp Học sinh quay trở lại học, Phụ huynh liên hệ với bộ
phận Chăm sóc khách hàng tại Học viện trước 05 (năm) ngày làm
việc để được tư vấn và sắp xếp vào lớp phù hợp (lớp có cùng số
buổi học trước thời điểm bảo lưu, theo lịch học của TEKY).
d. Số tiền học phí đã xin bảo lưu của Học sinh không được hoàn phí
trong bất kì trường hợp nào.

III. Chuyển
lớp/Chuyển
khóa/Chuyển cơ
sở

IV. Chuyển
nhượng học
phí

V. Hoàn học
phí

VI.Tổ chức học
bù

a. Học sinh được yêu cầu đổi giờ học, lớp học 01 lần trong 01 học kỳ
(12 tháng)
b. Học sinh có thể chuyển lớp trong Học viện hoặc giữa các Học viên
trong hệ thống TEKY với điều kiện phải có lớp phù hợp và còn
chỗ trống.
c. Để được chuyển lớp/chuyển khóa, Phụ huynh điền vào mẫu "Đơn
đề nghị chuyển lớp/ Chuyển khóa/Chuyển cơ sở” và sẽ được
giải quyết trước 05 (năm) ngày diễn ra buổi học kế tiếp.

a. Mỗi một Học sinh chỉ được chuyển phí 01 (một) lần cho 01 (một)
Học sinh khác. Chuyển 100% khóa học, không chuyển từng học
phần.
b. Phụ huynh/Học sinh chịu trách nhiệm tìm người nhận phí.
c. Học phí chuyển nhượng được tính bằng tổng số buổi chưa học của
Học sinh chuyển nhượng chuyển sang.
d. Trường hợp Học sinh nhận chuyển nhượng phí mà số buổi nhận
không đủ số buổi của 01 học phần (12 buổi), Học sinh nhận
chuyển nhượng cần hoàn thành bổ sung học phí đủ số buổi học
của Học phần theo bảng giá niêm yết của Học viện.
e. PH chuyển nhượng điền “Đơn đề nghị Chuyển nhượng học phí”
hoặc điền mẫu đơn điện tử (chữ ký điện tử) có đầy đủ thông tin
liên quan đến HS Chuyển phí và HS Nhận phí chuyển nhượng.
f. Không áp dụng cho khách hàng đặt cọc.

a. TEKY chỉ thực hiện hoàn trả học phí đối với các lớp học bị hủy
vì lý do bất khả kháng từ phía Học viện. TEKY không giải quyết
yêu cầu hoàn phí vì lý do khác ngoài lý do nêu trên.
b. Để được hoàn trả học phí, Phụ huynh điền vào mẫu“Đơn đề nghị
hoàn phí” hoặc mẫu đơn điện tử.
c. Trong thời gian 14 (mười bốn) ngày (không tính ngày nghỉ lễ),
kể từ ngày Học viện nhận đầy đủ thông tin về thủ tục hoàn trả
học phí, Học viện sẽ tiến hành chuyển khoản số học phí còn lại
tới tài khoản ngân hàng do Phụ huynh cung cấp.

Để đảm bảo chất lượng dạy và học, Học sinh cần phải tham gia đầy đủ
các buổi học. Học viện sẽ không sắp xếp học bù nếu Học sinh nghỉ bất
kỳ buổi học nào.

VII. Quy định
đối với Học
sinh

a. Học sinh phải đi học đầy đủ, đúng giờ, đúng lịch học. Khi nghỉ
học cần có sự thông báo của Phụ huynh với Học viện. Học sinh
không được nghỉ quá 03 buổi học liên tiếp mà không báo với
Học viện.
b. Không được viết hoặc vẽ bậy lên bàn ghế, không được làm hỏng
bàn ghế, dụng cụ của Học viện, giữ gìn vệ sinh lớp, Học sinh nào
vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét buộc thôi học.
c. Phụ huynh sẽ có trách nhiệm kiểm tra tình hình học tập của Học
sinh thông qua Hệ thống TEKY LMS (Hệ thống quản lý học tập)
do Học viện cung cấp. Trường hợp đặc biệt Học viện sẽ trực tiếp
liên hệ và thông báo tình hình học tập của Học sinh.

VIII. Quy định
Học viện rất tiếc phải xem xét việc đình chỉ học đối với Học sinh trong
xử lý của
các trường hợp sau:
Học viện khi
Học sinh vi
a. Gây ra thiệt hại nghiêm trọng, phá hủy tài sản, cố ý tham gia vào
phạm nội
hành vi trộm cắp tài sản của Học viện.
quy
b. Cư xử, hành động gây nguy hiểm, đe dọa đối với sức khỏe, an
toàn của bất kỳ ai tại Học viện.
c. Sử dụng các hình ảnh, clip bạo lực, khiêu dâm, tuyên truyền văn
hóa phẩm đồi trụy không phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục
Việt Nam
IX. Quy định
về đảm bảo
an toàn cho
Học sinh

a. Để đảm bảo an toàn, Phụ huynh vui lòng đưa đón con đúng giờ.
Học viện sẽ không chịu trách nhiệm với các sự cố xảy ra đối với
Học sinh ngoài thời gian học tại TEKY.
b. Khi đưa đón con, Phụ huynh phải đưa đón tại cửa Chính-Học
viện.
c. Trong trường hợp Phụ huynh không trực tiếp đưa đón tại cửa
Chính - Học viện, Phụ huynh vui lòng liên hệ nhân viên của
TEKY theo số điện thoại liên hệ của từng Học viện để được hỗ
trợ đưa con xuống cửa Tòa nhà.
d. Trong trường hợp phụ huynh nhờ người khác đến đón con, người
được nhờ đến đón con phải cung cấp đúng thông tin của Học sinh
và có xác nhận từ Phụ huynh.
e. Trong trường hợp, do nhà gần Học viện con tự ra về được, do
con lớn đủ tuổi và khả năng tự ra về, Phụ huynh vui lòng đăng ký
và thông báo đến nhân viên CSKH tại TEKY để được hỗ trợ.
f. Nhân viên Học viện TEKY không để Học sinh ra về một mình
nếu Phụ huynh không có người đưa đón.

2. Thông tin quy trình cung ứng dịch vụ
- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
- Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

-

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được
khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
3. Thông tin về các phương thức thanh toán
- Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo thỏa
thuận.
- Giá trị Thanh toán được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của
công ty, hoặc quẹt thẻ trên máy POS.
- Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn
bản chính thức.
4. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73), bao
gồm:
a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
- Teky không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang
web cho một bên thứ ba nào khác.
- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
- Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà website của Teky thu thập bao gồm:
Họ và tên phụ huynh (Khách hàng)
Điện thoại
Email
Họ tên học sinh (người dự kiến sử dụng dịch vụ)
Ngày sinh học sinh
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ
Tên chương trình đăng ký tham gia
Khu vực đăng ký tham gia
b. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Teky sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc
tất cả các mục đích sau đây:
-

Hỗ trợ khách hàng
Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
Xử lý lịch hẹn và yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web theo yêu cầu của bạn
Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc
thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác
nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn
(nếu có);
c. Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân, Teky chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng
yêu cầu gửi mail về support@teky.edu.vn
d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty CP Công nghệ và sáng tạo trẻ Teky Holdings

Địa Chỉ: Tầng 5, MAC Plaza, số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0247 109 6668
Website: teky.edu.vn
Email: support@teky.edu.vn
e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Teky không thu thập thêm thông tin khác của khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân
khác khách hàng được thực hiện thu thập qua số điện thoại liên hệ hoặc email của Khách hàng.
Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Teky chỉnh sửa dữ liệu cá
nhân của mình.
f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Tại Teky, việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng, và việc được đảm
bảo rằng thông tin cung cấp cho Teky được bảo mật. Teky cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho
thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Teky cam kết chỉ sử dụng các thông
tin của bạn vào các trường hợp sau:
-

Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Teky hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là
trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến
chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ qua số hotline 0247 109 6668 hoặc email:
support@teky.edu.vn

