پالیسی بازپرداخت تحصیلی  AMESاسترالیا
 AMES .1استرالیا در صورتی که پروگرام لفو شود یا ما نتوانیم پروگرام را ارئه کنیم ،فیس تحصیلی را به طور کامل
بازپرداخت می کند.
 .2فیس مدیریت  50.00دالر برای همه بازپرداخت ها اعمال می شود (به جز زمانی که  AMESاسترالیا کورس را لغو می
کند).
 .3بازپرداخت ها برای مبالغ کمتر از  50.00دالر صادر نخواهد شد .در این شرایط مبلغ به حساب محصل واریز خواهد شد.
 .4برای واحدهایی که نتیجه نهایی آنها ریکارد شده است ،بازپرداخت داده نخواهد شد.
 .5کلیه بازپرداخت ها به یادگیرنده یا سازمانی که فیس ها را پرداخت کرده است پرداخت می شود.
 .6رای کورس های دولتی:
 محصلین  AMESاسترالیا مستحق بازپرداخت  ٪100فیس پرداخت شده در صورتی می باشند که درخواستانصراف/بازپرداخت ظرف  10روز کاری پس از شروع کورس تان روان شود.
 .7فیس کورس های خدمات:
 محصلین  AMESاسترالیا مستحق بازپرداخت  ٪100فیس و فیس های مواد درسی پیسه ای هستند در صورتی کهدرخواست انصراف/بازپرداخت ظرف  10روز کاری از تاریخ شروع کورس روان شود.
 .8فیس های مواد درسی:
 در مواردی که مطالب درسی به مالکیت محصل (منحیث مثال کتاب الکترونیکی یا منابع الکترونیکی) تبدیل شده باشد،یا زمانی که محصل بیش از  10روز کاری پس از اولین شروع کورس در سال انصراف دهد ،فیس های مواد
بازپرداختی داده نخواهد شد.
  -اگر محصلی کاپی های چاپی مطالب درسی را با انتظار بازپرداخت ظرف  10روز کاری برگرداند ،باید این مطالبدر شرایط «نو» باشند .بازپرداخت در این مورد برای کورس های زیر قابل اعمال است:
کورس های کوتاه مدت  10هفته یا کمتر
.a
آمادگی برای تست لسان انگلیسی شغلی ()OET
.b
آمادگی برای سیستم بین المللی تست لسان انگلیسی (.)IELTS
.c
پروگرام های مهاجرت حرفه ای ماهر ()SPMP
.d
 .9جزئیات مربوط به بازپرداخت همچنین در بیانیه فیس های محصالن دارای سرمایه اولیه ،صورتحساب مالیاتی و تأییدیه ثبت
نام محصل ارائه شده است.
 .10در دو هفته اول حضور در صنف لسان انگلیسی ،در صورت انتقال محصل به صنف لسان انگلیسی دیگر ،فیس پروگرام
اصلی به ثبت نام پروگرام بعدی واریز می شود.
 .11بازپرداخت توسط  EFTانجام می شود و ممکن است تا چهار هفته طول بکشد تا پراسس شود.
 AMES .12استرالیا حق اصالح این شرایط را در هر زمانی برای خود محفوظ می دارد.

توجه :این معلومات در زمان نشر صحیح است AMES .استرالیا این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان
پالیسی بازپرداخت خود را تغییر دهد.
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