
CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN LẠI

• Trọn vẹn tiền hoàn lại chỉ được gởi trả nếu lớp của em học sinh bị hủy bỏ vì không đủ học sinh ghi danh học.

• Toàn phần hay một phần học phí sẽ được hoàn trả cho học sinh đi học 5 ngày của học kỳ hay ít hơn. Phụ huynh/
giám hộ phải yêu cầu được hoàn tiền lại trước hạn cuối yêu cầu được hoàn trả.

• Toàn phần hay một phần học phí sẽ được hoàn trả cho học sinh mà phải nghỉ học vì phải nằm nhà thương hay có tài 
liệu chứng nhận bị đau. Phụ huynh/giám hộ phải yêu cầu được hoàn tiền lại trước ngày hạn cuối yêu cầu được hoàn 
trả.

• Học phí sẽ không được hoàn trả nếu học sinh bị trục xuất khỏi trường hè vì số ngày nghỉ học quá mức.

• Học phí sẽ không được hoàn trả nếu học sinh bị trục xuất khỏi trường hè.

• Hạn cuối yêu cầu được hoàn trả lại tiền lớp hè là:

• Trung Học Cấp III Kỳ 1: Ngày 26 Tháng 6, 2020

• Trung Học Cấp III Kỳ 2: Ngày 17 Tháng 7, 2020

Ghi chú:  Số tiền được hoàn trả lại có thể mất khoảng 8 tuần, và sẽ được trả lại bằng chi phiếu (bao gồm số tiền trả 
mà đã được trả trước đây với thẻ tín dụng).

Yêu cầu hoàn tất đơn, và gởi qua bưu điện hay fax đến: Các Trường Công Lập Quận Montgomery
 School and Financial Operations Team
 850 Hungerford Drive, Room 170
 Rockville, MD  20850
 Fax # 301-279-3747

CHI TIẾT VỀ HỌC SINH

Số ID Học Sinh MCPS#:_______________

Tên Học Sinh (Họ, Tên, Tên lót): _____________________________________________________________________

Lớp học #: __________________________________  Tên Lớp Học: _______________________________________

Cách Trả Tiền Trước Đây: o  Chi phiếu $_______ o  Tiền Mặt hay Money Order $_______ o  Thẻ Tín Dụng $_______

Tên Phụ huynh/Giám hộ: Họ ________________________________Tên __________________________ Tên Lót __

Địa Chỉ Nhà: Số nhà# ________  Đường  ____________________________________________________ Apt _____

Thành phố __________________________________________________________ Tiểu Bang____ZIP Code _______

Những Số Điện Thoại: Nhà_____-_____-______ Sở làm_____-_____-______ Điện thoại cầm tay_____-_____-______ 

Địa chỉ e-mail: ___________________________________________________________________________________

Lý do Yêu cầu: ___________________________________________________________________________________

Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ: ___________________________________________________Ngày / /

For Summer School Office Use Only:

Date Refund Processed ____/____/_____ Amount of Refund $________________

Đơn Yêu Cầu Hoàn Tiền cho Các Môn Học Trường Hè Vùng
Office of the Chief Financial Officer

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

MCPS Form 325-7 
Tháng 2, 2020


