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 پاليسی بازپرداخت تحصيلی ايمز آستراليا
استراليا بازپرداخت کامل هزينه تحصيل را ارائه ايمز . در صورتی که برنامه ای لغو شود يا ما نتوانيم برنامه را ارائه دهيم، ١

 خواهد کرد

دالری برای همه بازپرداخت ها اعمال می شود (به جز زمانيکه ايمز ستراليا کورس را لغو می کند) 50.00. هزينه مديريتی ٢  

دالر صادر نخواهد شد. در اين شرايط مبلغ به حساب دانشجو واريز خواهد شد 50.00. بازپرداخت برای مبالغ کمتر از ٣  

داده نخواهد شد . برای واحدهايی که نتيجه نهايی ثبت شده است، بازپرداخت۴  

. تمام بازپرداخت ها به شاگرد يا نهادی که هزينه ها را پرداخت کرده است پرداخت می شود۵  

. برای کورس های دولتی:۶  

ايمز  شما ارسال شود، دانشجويان کورس روز کاری پس از شروع  10بازپرداخت ظرف يا  اگر درخواست انصراف  -      
پرداخت شده هستند فيس ٪١٠٠ت بازپرداخ استراليا واجد شرايط  

. برای کورس های پرداختی:٧  

روز کاری پس از شروع کورس  شما ارسال شود، دانشجويان ايمز  10اگر درخواست انصراف يا بازپرداخت ظرف   -      
.فيس پرداخت شده هستند ٪١٠٠استراليا واجد شرايط بازپرداخت   

فيس ها با توجه به ساعات هر واحد شايستگی در يک مدرک تحصيلی محاسبه می شود و اين شامل آموزش نظارت شده و  -      
.ساعات آموزشی بدون نظارت می شود  

. فيس مواد درسی:٨  

نيکی)، يا زمانی که دانشجو در مواردی که مواد در اختيار شاگرد قرار گرفته باشد (مانند کتاب الکترونيکی يا منابع الکترو -       
.روز کاری پس از شروع کورس در سال انصراف دهد، برای هزينه مواد بازپرداخت داده نخواهد شد 10بيش از   

باشند. بازپرداخت در اين مورد » نو« روز کاری برگرداند، بايد 10بازپرداخت ظرف  برایرا در کتاب ها  شاگرداگر  -       
: قابل اعمال است های زير کورس هایبرای   

هفته يی يا کمتر ١٠کورس های کوتاه مدت   

Occupational English Test (OET) 

IELTS 

Skilled Professional Migrants Program (SPMP) 

 شاگردنام  ، صورتحساب مالياتی و تأييديه ثبتشاگردانهای حساب هزينهجزئيات مربوط به بازپرداخت همچنين در صورت. ٩
.ارائه شده است  

. در دو هفته اول حضور در صنف، در صورت تغيير شاگرد به صنف ديگر، فيس برنامه اصلی به ثبت نام برنامه بعدی واريز ١٠
 می شود.

.  بازپرداخت توسط سيستم ای اف تی انجام می شود و ممکن است تا چهار هفته طول بکشد تا پرداخت شود.١١  

اين شرايط را در هر زمان برای خود محفوظ می دارد. . ايمز استراليا حق اصالح١٢  

 

 توجه:

اين اطالعات در زمان انتشار صحيح است. ايمز استراليا اين حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان سياست 
 بازپرداخت خود را تغيير دهد.

 


