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Các thông tin chung
1. Đối tượng 
Chương trình dành cho học viên từ 18 
tuổi trở xuống. Học viên có thể đăng ký: 
- Du học theo nhóm: độ tuổi qui định tùy 
theo điểm trường 
- Du học cá nhân: từ 13 tuổi trở lên tùy 
theo điểm trường

2. Thủ tục đăng ký
Học viên có thể nộp đơn ghi danh đã 
điền đầy đủ thông tin qua hình thức trực 
tuyến trên trang web ef.com hoặc trong 
EF planner, gửi email hoặc trực tiếp đến 
văn phòng tuyển sinh của EF. Việc đăng 
ký khóa học chỉ hoàn thành khi:
- Điền phiếu đăng ký chương trình và 
ký tên vào bản cứng hoặc gửi bản mềm 
qua email với đầy đủ thông tin và chữ 
ký. Học viên dưới 18 tuổi đến ghi danh 
phải có sự hiện diện và chữ ký của cha/ 
mẹ hoặc người giám hộ.
- Nộp bản photo hộ chiếu.
- Nộp phí ghi danh là 8.000.000 VNĐ 
cho dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. 
Chi phí này không hoàn lại trong bất kì 
trường hợp nào.
- Học viên Việt Nam phải có hộ chiếu 
còn hạn ít nhất 6 tháng trước ngày khởi 
hành. Những học viên là người nước 
ngoài hiện đang sống tại Việt Nam cần 
có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Việt 
Nam còn hạn ít nhất 6 tháng trước ngày 
khởi hành.

3. Phương thức và thời hạn thanh toán
Đợt 1: Thanh toán Phí ghi danh 
8.000.000 VNĐ bằng Thẻ tín dụng 
tại văn phòng EF hoặc chuyển khoản 
vào tài khoản EF Việt Nam theo thông 
tin sau
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH EF 
EDUCATION FIRST VIET NAM
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương VN, Chi nhánh Sài Thành.
- Điạ chỉ ngân hàng: Tòa nhà Estar số 
147-149 đường Võ Văn Tần, P6, Q3, 
TP.HCM
- Số tài khoản VND: 0511000478930
- Nội dung: Đóng phí ghi danh cho học 
viên (họ tên)
Đợt 2: EF chấp nhận hình thức thanh 
toán Học phí như sau
- Lần 1: 20% Tổng Học phí trong vòng 14 
ngày kể từ ngày ghi danh. Bằng thẻ tín 
dụng hoặc chuyển khoản. Học viên chịu 
phí khi thanh toán bằng thẻ tín dụng. 
- Lần 2: Toàn bộ Học phí còn lại được 
chuyển khoản tối thiểu 60 ngày trước 
ngày khởi hành hoặc 7 ngày trước ngày 
nộp visa.
Thông tin ngân hàng để thanh toán Học 
phí như sau
- Tên chủ tài khoản: EF Education First 
Ltd
- Ngân hàng: Credit Suisse (Luzern, 
Switzerland)
- Số tài khoản: 0463-958089-32-70
- Số IBAN: CH39 0483 5095 8089 
3207 0 
- Số SWIFT: CRESCHZZ80A
EF sẽ thu thêm 100USD hoặc hủy đăng 
ký nếu đóng trễ học phí. EF giữ quyền 
rút lại các hỗ trợ học phí, các ưu đãi nếu 
học viên chậm trễ trong việc thanh toán 
học phí hoặc rút ngắn thời gian khóa 
học so với đăng ký ban đầu.

4. Bảo hiểm Du lịch
Học viên bắt buộc phải có bảo hiểm du 
lịch khi tham gia các khóa học của EF. 
EF đưa ra chính sách bảo hiểm nhóm 
kết hợp với công ty bảo hiểm Erika 
Insurance Ltd. (hoặc với một công ty bảo 
hiểm khác được xác định trong chính 
sách bảo hiểm hiện hành), EF là chủ 
hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm được bao 
gồm khi đăng ký khóa học và bảo hiểm 
sẽ là một phần chi phí trong tổng số tiền 
cần thanh toán.Bảo hiểm này bao gồm 
các quyền lợi liên quan bệnh tật/tai nạn, 
bị cướp giật, hồi hương, sự gián đoạn, 
sự đình trệ và các nghĩa vụ thanh toán. 
Tất cả các điều khoản về bảo hiểm tham 
khảo tại www.erikainsurance.com.  

Nếu học sinh chọn không sử dụng gói 

Bảo hiểm Erika thì phải điền vào mẫu 
đơn EF về cung cấp thông tin bảo hiểm 
và nộp cho EF chứng nhận bảo hiểm 
bằng Tiếng Anh tối thiểu 15 ngày trước 
ngày đến hạn của đợt thanh toán cuối 
cùng. Trong trường hợp này, trị giá bảo 
hiểm sẽ được trừ lại trên tổng số tiền 
cần thanh toán.

Học viên ghi danh tại các trường ở Úc 
được Chính phủ Úc yêu cầu mua bảo 
hiểm y tế từ một công ty bảo hiểm của 
Úc. EF có thể hỗ trợ học viên mua bảo 
hiểm Allianz Private. 

Các thủ tục về sức khỏe

Người giám hộ hợp pháp của sinh viên 
dưới 18 tuổi (19 tuổi ở Canada) sẽ được 
yêu cầu ký giấy miễn trừ trách nhiệm 
y tế.

Học viên có nghĩa vụ cung cấp bằng 
chứng tiêm chủng. EF bảo lưu quyền hồi 
hương học viên nếu cần thiết vì lý do 
sức khỏe và học viên chi trả các chi phí 
đó. Các khóa học phù hợp cho sinh viên 
bị giảm khả năng di chuyển miễn là sinh 
viên có thể tự chủ.

5. Bảo hiểm hủy khóa học
Học viên bắt buộc mua bảo hiểm hoàn 
hủy khóa học 95USD. Khi có bảo hiểm 
hoàn hủy, học viên sẽ nhận lại được 
100% Học phí (trừ phí bảo hiểm hoàn 
hủy, phí ghi danh, phí đăng kí muộn và 
vé máy bay) khi phải hủy do bệnh tật. 
Học viên sẽ phải nộp sổ khám bệnh 
hoặc giấy chứng nhận của bác sỹ trong 
vòng 10 ngày sau khi thông báo cho EF 
về tình trạng bệnh tật.

6. Chi phí khóa học
Du học nhóm
- Chi phí Khóa học bao gồm:
- Học phí Lớp học ngôn ngữ
- Chỗ ở tại gia đình bản xứ (GĐBX) với 
các bữa ăn hoặc ký túc xá (KTX) có ăn 
sáng và tối từ thứ Hai – thứ Sáu và các 
bữa ăn vào cuối tuần, hoặc thay đổi tùy 
theo điểm trường đăng ký
- Vé máy bay quốc tế khứ hồi và chi phí 
vận chuyển trong chương trình
- Chi phí cho Trưởng đoàn hỗ trợ 24/24 
trong suốt chương trình 
- Sách & tài liệu học tập 
- Các hoạt động ngoại khóa và tham 
quan (xem thông tin tại các trang điểm 
đến)
- Khóa học trực tuyến trước chuyến đi 
và sau chuyến đi đến 3 tháng (khóa 
tổng quát/ khóa hè) hoặc 6 tháng (khóa 
chuyên sâu/ luyện thi)

Chi phí Khóa học không bao gồm:
- Phí ghi danh
- Phí bảo hiểm du lịch 
- Phí visa và các chi phí liên quan khi 
xin visa
- Thuế phí hàng không, phụ phí xăng 
dầu 

Du học cá nhân
Chi phí Khóa học bao gồm:
- Học phí Lớp học ngôn ngữ
- Phòng đôi tại gia đình bản xứ (GĐBX) 
với 2 bữa ăn sáng và tối. Bắt đầu từ 
ngày Chủ nhật trước ngày nhập học thứ 
Hai đến ngày thứ Bảy ngay sau khi khóa 
học kết thúc.
- Khóa học trực tuyến trước chuyến đi 
và sau chuyến đi đến 3 tháng (khóa 
tổng quát/ khóa hè) hoặc 6 tháng (khóa 
chuyên sâu/ luyện thi), chỉ áp dụng cho 
các khóa tiếng Anh.

- Chương trình hoạt động hằng tuần 
của trường
-  Chi phí Khóa học không bao gồm:
- Phí ghi danh
- Phí visa và các chi phí liên quan khi 
xin visa
- Sách & tài liệu học tập của khóa học
- Phí bảo hiểm du lịch
Chi phí của khóa học bao gồm 40% Học 
Phí và 60% Dịch vụ hỗ trợ học viên cho 
những dịch vụ khác bao gồm dịch vụ 
về chỗ ở. 

7.   Đơn vị tổ chức

Các chương trình Du học Ngôn ngữ 
được tổ chức và cung cấp bởi Công ty 
EF Education First ltd tại Selnaustrasse 
30, 8001 Zürich, Thụy Sỹ (gọi tắt là “EF”).
Công ty TNHH EF Education First Việt 
Nam giới thiệu và quảng bá đến học 
viên tại Việt Nam các chương trình Du 
học Ngôn ngữ do EF tổ chức và cung 
cấp.

8. Hủy bỏ và hoàn trả
- Phí ghi danh có giá trị 1 lần, không 
được hoàn trả trong mọi trường hợp và 
chỉ được áp dụng một lần cho một điểm 
đến. Phí ghi danh không bao gồm trong 
Học phí.

- Học viên có thể yêu cầu thay đổi địa 
điểm hoặc ngày nhập học 1 lần có phí. 
EF bảo lưu quyền hủy bỏ đăng ký nếu 
thay đổi lần 2.

- Học phí sẽ không được hoàn trả 
nếu học viên tự ý hủy không tham gia 
chương trình, trừ trường hợp học viên 
không đạt visa. Học viên phải nộp đầy 
đủ thư từ chối của Đại sứ quán/Lãnh 
sự quán cùng với Thư chấp nhận, CAS 
hoặc I- 20 cho văn phòng EF Việt Nam 
để được hoàn lại phí trong vòng 45 
ngày làm việc.

*Lưu ý: trường hợp bị từ chối visa vì lý do 
hồ sơ giả sẽ không được hoàn lại bất kỳ 
chi phí nào đã đóng.

9. Các kỳ nghỉ và ngày lễ 
Trường EF sẽ không tổ chức giảng dạy 
vào các kỳ nghỉ của trường và các ngày 
lễ của quốc gia. Chỗ ở của học viên vẫn 
được cung cấp trong các kỳ nghỉ. 

10. Thời gian học và yêu cầu chuyên 
cần
Lớp học được tổ chức 5 ngày trong tuần 
từ thứ Hai đến thứ Bảy hoặc từ thứ Ba 
đến Chủ nhật từ 8:00 đến 20:00. Tiết 
học 40 phút và được tổ chức thành 2 
tiết/ buổi. Học viên phải tham dự tối 
thiểu 80% các lớp học để được cấp 
chứng chỉ tốt nghiệp và duy trì thị thực.

11. Cấp độ lớp học
Khi có 5 học viên hoặc ít hơn, EF giữ 
quyền sắp xếp học viên nhiều cấp độ 
khác nhau học cùng một lớp.

12. Sách và tài liệu học tập tại EF (Du 
học cá nhân)
Khóa học tiếng Anh 
Từ 1-6 tuần: 50USD; Từ 1-12 tuần: 
95USD
*Cho mỗi 6 tuần đăng ký thêm tiền sách 
là 45USD 
Các ngôn ngữ khác
Từ 1-9 tuần: 80USD; Từ 1-18 tuần: 
150USD
Với các tiết học Chuyên đề đặc biệt 
sẽ có chi phí thêm cho sách và tài liệu 
học tập.

13. Tài khoản EF Campus
Bạn sẽ được hoàn lại số tiền chưa sử 
dụng trong tài khoản EF Campus nếu số 
tiền nhiều hơn 20USD và trong thời gian 
3 tháng kể từ ngày khóa học kết thúc. 
Phí hành chính 20USD sẽ được áp dụng. 
Học viên đăng ký khóa học mới trong 12 
tháng có thể chuyển tổng số tiền chưa 
sử dụng.

14.Tiết học chuyên đề đặc biệt (SPIN)
Tiết học chuyên đề đặc biệt được dạy 
trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo điểm 
trường.

15. Đảm bảo tiến độ Học tập tại EF (Du 
học cá nhân)

Chính sách Đảm bảo Tiến bộ của EF chỉ 
áp dụng đối với phần Học Phí. 

16. Đón sân bay (Du học cá nhân)
Phí đón sân bay tới điểm trường bao 
gồm phí hành chính, liên lạc, đón tiếp 
và vận chuyển. Dịch vụ đưa đón sân bay 
được cung cấp từ 7 giờ tới 21 giờ theo 
giờ địa phương vào ngày Chủ nhật. Nếu 
học viên tới vào các giờ khác, chúng tôi 

có thể sắp xếp dịch vụ với chi phí cộng 
thêm. Nếu nhiều học viên được đón 
cùng một lúc, học viên có thể phải chờ 
xe để đi chung.

17. Du học theo nhóm 
Chương trình Du học theo nhóm bao 
gồm một trưởng đoàn và dịch vụ đưa 
đón tới điểm trường của EF hoặc khu 
nhà ở, có trường hợp bao gồm cả chi 
phí vé máy bay. Cần có tối thiểu 17 học 
viên trong mỗi đoàn Du học theo nhóm. 
Với những nhóm nhỏ hơn, một khoản 
“Phụ phí nhóm nhỏ” có thể được áp 
dụng. EF giữ quyền huỷ các đoàn du 
học theo nhóm có số học viên ít hơn 15 
người trong vòng 28 ngày trước ngày 
khởi hành.

18. Thay đổi/ Hủy bỏ khóa học
Về phía EF: EF giữ quyền thay đổi điểm 
trường, khóa học, ngày khởi hành và loại 
hình nhà ở tối đa 20 ngày trước ngày 
khởi hành. Trong trường hợp này, EF sẽ 
thông báo đến học viên về sự thay đổi 
và cập nhật Học phí mới.

Về phía học viên
Toàn bộ các ưu đãi/ quà tặng, phí ghi 
danh và mọi chi phí đã đóng sau khi 
đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu 
học viên tự ý hủy bỏ khóa học. Các điều 
khoản về việc hủy bỏ vé máy bay sẽ 
được thông báo riêng.

Thay đổi trước khi khóa học bắt đầu 
(khóa cá nhân): Nếu học viên yêu cầu 
thay đổi điểm trường, khóa học, ngày 
khai giảng hoặc loại hình chỗ ở 60 ngày 
trước ngày khởi hành sẽ phải thanh toán 
ngay khoản phí đăng ký lại là 100USD. 
Nếu thay đổi đăng ký ít hơn 60 ngày 
trước ngày khởi hành thì thanh toán 
ngay khoản phí đăng ký lại là 250USD. 
Trong trường hợp ngày bắt đầu khóa 
học thay đổi, thì điều khoản thay đổi/ 
hủy bỏ của khóa đăng ký đầu tiên sẽ 
được áp dụng.

Thay đổi trước khi khóa học bắt đầu 
(du học nhóm): Nếu học viên thay đổi 
đăng ký trước 60 ngày ngày khởi hành 
sẽ thanh toán ngay phí đăng ký lại là 
100USD. Nếu thay đổi đăng ký ít hơn 60 
ngày trước ngày khởi hành thì được xem 
xét là hủy đăng ký và phải đăng ký mới. 

Thay đổi khi khóa học đã bắt đầu: EF 
sẽ không hoàn lại phí chênh lệch trong 
trường hợp học viên thay đổi khóa học 
hoặc dịch vụ có phí thấp hơn so với lựa 
chọn ban đầu hoặc thay đổi từ điểm 
trường có mức học phí cao sang điểm 
trường có mức phí thấp hơn.

Hủy trước khi khóa học bắt đầu: Tất cả 
các trường hợp yêu cầu hủy khóa học 
phải được gửi bằng văn bản đến văn 
phòng EF gần nhất hoặc đại diện của 
EF. Trong mọi trường hợp phí ghi danh, 
phí bảo hiểm hủy chương trình, phí visa 
và các chi phí bưu điện không được 
hoàn trả. Các điều khoản về việc hủy 
chuyến bay sẽ được thông báo riêng.

Các điểm trường (trừ Mỹ): 
- Thông báo hủy trước 60 ngày trước 
ngày nhập học, EF sẽ giữ lại 20% học 
phí và Phí nhà ở phụ trội.
- Thông báo hủy khóa học trong 31 - 60 
ngày trước ngày nhập học, EF sẽ giữ lại 
40% học phí và Phí nhà ở phụ trội. 
- Thông báo hủy khóa học trong 8 - 30 
ngày trước ngày nhập học, EF sẽ giữ lại 
60% học phí và Phí nhà ở phụ trội. 
- Thông báo hủy khóa học trước ít hơn 7 
ngày trước ngày nhập học, EF sẽ giữ lại 
toàn bộ Học phí và Phí nhà ở đã đóng

Các điểm trường tại Mỹ: 
- Thông báo hủy 60 ngày trước ngày 
nhập học, EF sẽ giữ lại tiền cọc của phí 
chương trình tối đa là 500USD

- Thông báo hủy dưới 60 ngày trước 
ngày nhập học, EF sẽ giữ lại tiền cọc 
của phí chương trình tối đa là 500USD 
và các chi phí quản lý nhà ở tối đa là 
500USD
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Nếu học viên đã ở Mỹ bằng thị thực 
(visa) do EF hỗ trợ 

- Với khóa học dưới 12 tuần, EF sẽ tính 
học phí 4 tuần và chi phí quản lý nhà ở 
tối đa là 500USD 
- Với khóa học từ 12 tuần trở lên, EF sẽ 
tính học phí 6 tuần và chi phí quản lý 
nhà ở tối đa là 500USD

Hủy trước khi khóa học bắt đầu (du học 
nhóm): Các yêu cầu hủy khóa học phải 
được thông báo bằng văn bản đến EF 
hoặc văn phòng đại diện EF hoặc Hiệu 
trưởng EF tại điểm trường. Trong mọi 
trường hợp, Phí ghi danh, phí bảo hiểm 
hủy chương trình, phí visa và các chi phí 
bưu điện không được hoàn trả. Các điều 
khoản về việc hủy chuyến bay sẽ được 
thông báo riêng.

- Đối với các điểm trường (trừ các điểm 
trường được công nhận bởi ACCET 
tại Mỹ) 

- Thông báo hủy trước 60 ngày trước 
ngày nhập học, EF sẽ giữ lại 20% học 
phí và Phí nhà ở phụ trội.

- Thông báo hủy khóa học trong 8 - 60 
ngày trước ngày nhập học, EF sẽ giữ lại 
60% học phí và Phí nhà ở phụ trội. 

- Thông báo hủy khóa học trước ít hơn 7 
ngày trước ngày nhập học, EF sẽ giữ lại 
toàn bộ Học phí và Phí nhà ở đã đóng
- Đối với các điểm trường tại Mỹ được 
công nhận bởi ACCET 

- Thông báo hủy trước 60 ngày nhập 
học, EF sẽ không hoàn lại tiền cọc của 
phí chương trình tối đa là 500USD

- Thông báo hủy dưới 60 ngày trước 
ngày nhập học, EF sẽ giữ lại tiền cọc 
của phí chương trình tối đa là 500USD 
và các chi phí quản lý nhà ở tối đa là 
500USD

Hủy sau khi khóa học bắt đầu: Nếu học 
viên muốn huỷ khoá học sau khi đã đến 
điểm trường EF, học viên phải thông 
báo với Hiệu trưởng Trường EF và ký 
vào văn bản thông báo thay đổi khoá 
học. Ngày ngừng khóa học được tính là 
ngày thứ Bảy trong tuần học cuối. 

Ngoài tiền Học phí và chi phí nhà ở, các 
chi phí khác sẽ không được hoàn trả.

- Đối với các điểm trường, trừ Mỹ: Nếu 
học viên huỷ khóa học và thông báo 
trước 4 tuần cho khóa học có độ dài ít 
hơn 12 tuần hoặc trước 8 tuần cho khóa 
học có độ dài từ 12 tuần trở lên, Học 
viên sẽ được hoàn lại Học phí và chi phí 
nhà ở cho thời gian còn lại của khoá học 
tính từ thời điểm thông báo hủy.

Đối với các điểm trường tại Mỹ
- Thông báo hủy khóa học trong 4 tuần 
đầu tiên, EF sẽ giữ lại học phí, chi phí 
nhà ở của 4 tuần đầu. Nếu khóa học ít 
hơn 4 tuần, EF sẽ giữ lại toàn bộ phí. 

- Thông báo huỷ khoá học sau 4 tuần 
đầu tiên nhưng trước hoặc tại thời điểm 
giữa khoá học (50% tổng số thời lượng 
khoá học đã đăng ký) EF sẽ giữ lại một 
khoản Học phí và Phí nhà ở với tỷ lệ 
tương ứng. Tỷ lệ hoàn trả sẽ tính toán 
theo tuần

- Việc hoàn phí sẽ được thực hiện trong 
45 ngày, kể từ ngày cuối cùng Học viên 
tham gia khóa học.

- Học viên được xem là tự ý hủy khóa 
học nếu không đến lớp trong 30 ngày 
liên tục.

19. Quy tắc ứng xử 
Học viên đồng ý tuân thủ với những 
nội quy và chính sách khi ghi danh các 
chương trình học tại EF. Học viên vi 
phạm nội quy (giờ giới nghiêm, phá rối 
trật tự trường học, làm hư hại tài sản của 
EF/bạn học hoặc vi phạm các quy định 
chung khác) sẽ bị đình chỉ hoặc trục 
xuất về nước, tự chịu các chi phí liên 
quan và sẽ không được hoàn trả phí.

20. Hộ chiếu và thị thực
Học viên chịu trách nhiệm cho thủ tục 
nhập cảnh vào quốc gia đến (hộ chiếu 
và thị thực). Học viên nên bắt đầu xin thị 
thực 4 tháng trước khi khóa học bắt đầu. 
Nếu học viên không đảm bảo chuyên 
cần theo yêu cầu của thị thực, EF có 
quyền báo cáo cho các cơ quan chức 
năng ở điểm đến.

21. Chính sách riêng của một số quốc 
gia
Học viên đăng ký học tại Úc, New 
Zealand, Singapore và British Columbia 
(Canada) sẽ có các điều khoản điều 
kiện cụ thể bổ sung cho tài liệu này.

Học viên dưới 18 tuổi có thể phải trả 
thêm một khoản phí giám hộ khi đăng 
ký học tại Úc và New Zealand. Liên hệ 
nhân viên EF để biết thêm chi tiết.

Chính sách Hỗ trợ:
EF thực hiện chính sách hỗ trợ  nếu Học 
viên gặp tình huống khó khăn. Trong 
trường hợp khó khăn do sự cố tình hoặc 
vô ý của Học viên gây ra, EF có quyền 
tính chi phí thực hiện sự hỗ trợ đó.

22. Hiệu lực của Chi Phí
Chi phí khóa học được tính dựa trên tỷ 
giá ngày 15/08/2022. EF có quyền thu 
thêm một khoản chênh lệch tỉ giá giữa 
đô la Mỹ và loại tiền tệ đang lưu hành 
tại nước nơi có trường EF hoặc phần 
thuế phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát 
của EF. EF cũng có quyền sửa đổi chi 
phí khóa học trong trường hợp chính 
phủ tăng thuế hoặc trường hợp lạm phát 
tại quốc gia có điểm trường EF.

23. Thông tin cá nhân
EF cam kết bảo vệ quyền riêng tư của 
học viên và một bản mô tả đầy đủ về 
chính sách bảo mật thông tin của EF có 
thể được tìm thấy tại đây https://www.
ef.com.vn/legal/privacy-policy/. 

Bên dưới là thông tin tóm tắt:
Thông tin cá nhân của học viên cung 
cấp trong Phiếu ghi danh sẽ được EF 
sử dụng để hoàn tất việc đăng ký học, 
cung cấp dịch vụ khách hàng cũng như 
đăng ký bảo hiểm cho Học viên và là 
những thông tin cần thiết để tổ chức 
khóa học theo thỏa thuận giữa EF và 
học viên.

EF có thể cung cấp thông tin cá nhân 
của học viên với các tổ chức thành viên 
của EF, đơn vị cấp bảo hiểm hoặc các 
đơn vị hợp tác trong và ngoài lãnh thổ 
Thụy Sỹ. EF tuân thủ các quy định trong 
việc chuyển giao thông tin cá nhân ra 
ngoài lãnh thổ Thụy Sỹ bao gồm việc 
tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật 
thông tin cá nhân theo qui định của Liên 
minh Châu Âu. EF và các tổ chức thành 
viên của EF có thể sử dụng thông tin 
của học viên cùng với các thông tin từ 
nguồn khác để quảng bá và giới thiệu 
về chương trình EF, bao gồm cả chương 
trình ưu đãi đặc biệt.

Bất kỳ lúc nào, học viên có quyền yêu 
cầu EF hủy bỏ việc sử dụng thông tin 
cá nhân của mình cho việc quảng bá 
chương trình EF bằng cách liên hệ với 
EF theo địa chỉ cung cấp bên dưới.

EF chỉ sử dụng thông tin cá nhân của 
học viên trong khoảng thời gian cần 
thiết và phù hợp theo quy định của luật 
pháp hoặc theo quy tắc chung của thị 
trường, trừ trường hợp phải lưu trữ thông 
tin dài hơn để tuân theo qui định của 
luật hiện hành của nước sở tại.

Nếu có bất kỳ yêu cầu nào từ phía học 
viên về  việc xử lý thông tin cá nhân 
mà EF đang lưu trữ hoặc cần chỉnh sửa 
hay xóa bỏ hoặc muốn EF tạm ngừng 
việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng 
liên hệ Phòng thông tin của Công 
ty EF Education First Ltd., tại địa chỉ 
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zurich, Thụy 
Sỹ hoặc https://www.ef.com.vn/legal/
privacy-policy/. Nếu học viên có khiếu 
nại gì vui lòng liên hệ với văn phòng EF 
tại nước sở tại.

24. Hình ảnh và tư liệu
Bằng việc đồng ý với điều khoản và 
điều kiện này của EF, học viên hoặc cha 
mẹ /người giám hộ của học viên đồng ý 
rằng EF có quyền sử dụng tất cả phim 
ảnh và âm thanh do EF và nhân viên của 
EF đã tạo ra trong thời gian học viên 
tham gia khóa học và có liên quan đến 
học viên. Học viên cũng đồng ý EF được 
quyền sử dụng các hình ảnh, đoạn phim 
và âm thanh học viên đã đăng tải trên 
mạng xã hội như Facebook, Instagram 
và Twitter, sử dụng hastag #EFMoment, 
#EF4ever hoặc những hastag khác có 
liên quan đến học viên cho các hoạt 
động quảng bá của EF. Học viên sẽ 

được thông báo trước và xác nhận đồng 
ý cho việc thu thập các tư liệu đó.

25. Trách nhiệm và sự kiện bất khả 
kháng
EF sẽ không chịu trách nhiệm về các 
mất mát, hư hỏng, sự bất lợi, ngừng trệ 
dẫn đến việc không cung cấp được 
hàng hóa hoặc dịch vụ vì các trường 
hợp bất khả kháng nằm ngoài kiểm soát 
của EF bao gồm và không giới hạn như 
các trường hợp hỏa hoạn, bệnh dịch, 
đình công, bạo động, tội phạm, đại dịch, 
tình huống khẩn cấp về y tế cộng đồng, 
hành động cố tình hay bất cẩn nào từ 
bên thứ ba gây nên hoặc các trường 
hợp khác ngoài tầm kiểm soát của EF.
EF được áp dụng tất cả các biện pháp y 
tế và / hoặc phòng chống dịch do chính 
quyền địa phương yêu cầu thực hiện, 
đặc biệt là hồi hương y tế, cách ly, quản 
lý học viên bị nhiễm bệnh và những 
người tiếp xúc gần với học viên bị nhiễm 
bệnh. Do đó, EF có thể điều chỉnh các 
điều kiện lưu trú và ngay lập tức thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa.

26. Lỗi chính tả và lỗi đánh máy
EF bảo lưu quyền cập nhật thông tin do 
lỗi đánh máy/ in ấn của tài liệu này.

 27. Luật pháp quy định và tranh chấp
Mọi khiếu nại trước tiên phải được gửi 
cho nhân viên EF tại điểm đến để vấn 
đề có thể được giải quyết. Nếu học viên 
nhận thấy rằng khóa học hoặc các dịch 
vụ khác của EF vẫn không được thực 
hiện theo thỏa thuận sau một khoảng 
thời gian hợp lý để giải quyết vấn đề, 
học viên phải thông báo ngay lập tức 
cho EF tức bằng văn bản.

Bản Điều kiện và Điều khoản này được 
điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam 
hiện hành. Mọi tranh chấp hoặc khiếu 
nại phát sinh do hoặc liên quan đến Bản 
Điều kiện và Điều khoản này sẽ được 
giải quyết bởi các cơ quan có thẩm 
quyền tại Việt Nam.

28. Lệnh hạn chế hoặc trừng phạt đối 
với cá nhân và vùng lãnh thổ 
Học viên có nghĩa vụ khai báo địa chỉ cư 
trú hợp pháp khi đăng ký khóa học. Học 
viên đảm bảo rằng cả Học viên và bất 
kỳ thành viên trực tiếp trong gia đình 
của Học viên đều không phải là người 
đang bị chỉ định, bị ngăn chặn hoặc bị 
áp dụng bất kỳ luật trừng phạt nào hoặc 
đang tham gia vào các giao dịch bị cấm 
bởi luật trừng phạt.  Nếu việc thực hiện 
theo các Điều khoản và Điều kiện này 
(toàn bộ hoặc một phần), theo quyết 
định riêng của EF, cấu thành hành vi vi 
phạm luật trừng phạt áp dụng cho EF thì 
EF sẽ có quyền (i) không thực hiện các 
nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận và 
sẽ không có trách nhiệm bất kỳ khiếu 
nại nào mà việc thanh toán trong phạm 
vi đó sẽ dẫn đến việc EF phải chịu liên 
đới đến các hình thức xử phạt, lệnh cấm, 
hình phạt hoặc lệnh hạn chế nào theo 
bất kỳ luật trừng phạt hiện hành nào và 
(ii) chấm dứt thỏa thuận này với hiệu lực 
ngay lập tức mà không phải chịu trách 
nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào cho Học viên.
Chúng tôi đã đọc kỹ và đồng ý với 
Bản điều khoản & điều kiện tham gia 
chương trình.
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Chữ ký cha mẹ hoặc người giám hộ 
Ngày ký Chữ ký đại diện EF/ Ngày ký

Ngày khai giảng khóa học
Khóa Chuyên sâu,
Tổng quát và Luyện thi có tại:
London, Cambridge, Brighton,
Manchester, Eastbourne, Boston,
Santa Barbara, Seattle, Honolulu,
Toronto, St. Julian’s, Munich, Paris,
Barcelona, Playa Tamarindo, Rome,
Auckland, Sydney, Perth, Singapore,
Los Angeles, Vancouver Island:
2022: Tháng 9 ngày 12, 19, 26; Tháng
10 ngày 10, 24; Tháng 11 ngày 7, 21;
Tháng 12 ngày 5, 19
2023: Tháng 1 ngày 2, 9, 16, 30; Tháng
2 ngày 13, 27; Tháng 3 ngày 13, 27;
Tháng 4 ngày 3, 10, 17, 24; Tháng 5
ngày 8, 22; Tháng 6 ngày 5, 19, 26;
Tháng 7 ngày 3, 10, 17, 24, 31; Tháng 8
ngày 7, 14, 28; Tháng 9 ngày 11, 18, 25;
Tháng 10 ngày 9, 23; Tháng 11 ngày 6,
20; Tháng 12 ngày 4, 18.
Khóa học Ngôn ngữ Mùa hè:
2023: Tháng 6 ngày 5, 19, 26; Tháng
7 ngày 3, 10, 17, 24, 31; Tháng 8 ngày
7, 14, 28 (Ngoại trừ Sydney, Auckland
và Perth)
Khóa Chuyên sâu,
Tổng quát và Luyện thi có tại:
Oxford, Bristol, Bournemouth,
Torquay, Dublin, New York, Miami
Beach, San Diego, San Francisco,
Vancouver, Cape Town, Brisbane,
Malaga, Berlin, Nice, Tokyo, Seoul:
2022: Tháng 9 ngày 5, 19; Tháng 10
ngày 3, 17, 31; Tháng 11 ngày 14, 28;
Tháng 12 ngày 12, 26
2023: Tháng 1 ngày 9, 23; Tháng 2
ngày 6, 20; Tháng 3 ngày 6, 20; Tháng
4 ngày 3, 10, 17; Tháng 5 ngày 1, 15, 29;
Tháng 6 ngày 12, 26; Tháng 7 ngày 3,
10, 17, 24, 31; Tháng 8 ngày 7, 14, 21;
Tháng 9 ngày 4, 18; Tháng 10 ngày 2,
16, 30; Tháng 11 ngày 13, 27; Tháng 12
ngày 11, 25
Khóa học Ngôn ngữ Mùa hè:
Tháng 7 ngày 3, 10, 17, 24, 31; Tháng
10 ngày 7, 14 (Ngoại trừ Brisbane và
Cape Town)
Sydney, Auckland Perth, Cape Town
và Brisbane:
2023: Tháng 1 ngày 2, 9, 16, 23, 30;
Tháng 2 ngày 6, 13, 20, 27; Tháng 3
ngày 6, 13, 20, 27; Tháng 4 ngày 3
Chương trình Ngôn ngữ Dài hạn:
2022: Tháng 9 ngày 19
2023: Tháng 1 ngày 9, Tháng 4 ngày
17, Tháng 6 ngày 19, Tháng 9 ngày 18
2024: Tháng 1 ngày 8, Tháng 4 ngày 8,
Tháng 16 ngày 17, Tháng 9 ngày 16
*Ngày khai giảng cho các trường khác
nhau. Liên hệ Văn phòng EF Việt Nam
để biết thêm chi tiết. 
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