İptal ve Para İade Politikası
1. Kısmi haftalar boyunca iptal etme olursa bu haftalar, tam hafta olarak hesaplanacaktır.
2. Para iadesi için okul yazılı talep belgesi istemektedir.
3. Para iadesi talep edildiğinde orijinal ödeme makbuzu sunulmalıdır.
4. Para iadeleri okul ücretini ödeyen kişiye / kuruluşa veya öğrencinin yetkili öğrenci temsilcisine yapılacaktır.
5. İade ödemeleri çek ile veya kredi kartına yapılacaktır. Para iadesini banka transferi ile almak isteyen kişiler, uluslararası
banka transferi ücreti olarak 50 dolar, yurt içinde banka transfer ücreti olarak 40 dolar ödeyeceklerdir. Doğru banka bilgileri
NYLC’ye verilmelidir.
6. Öğrencinin ödemesini kredi kartı ile yapması durumunda, para iadesi aynı kredi kartına yapılacaktır.
7. Ödeme ile ilgili tüm bilgilerin verilmesi ve bilgilerin doğru olması durumunda, tüm geri ödemeler talep tarihinden itibaren
30 gün içinde yapılacaktır.
8. Okul, yasal olarak ödenecek bir tutarın olmaması durumunda öğrencinin daha sonra kullanabileceği bir eğitim alacağı
oluşturabilir.
9. Tüm para iade talepleri ödemeyi takip eden 6 ay içinde yapılmalıdır.
NYLC F1 Vizeye Sahip Öğrenciler
1. Ödenen ücretler, posta ücretleri hariç geri verilmez. Posta ücreti, herhangi postalama işlemi yapılmadıysa iade edilir.
2. Öğrenci F1 vize başvurusu yaptıysa ve bu başvuru reddedilirse ödenen tüm eğitim ücretleri iade edilir. Orijinal
I-20 formu ve başvurunun reddedildiğini belirten mektup, bu mektup tarihinden başlamak üzere 60 gün içinde okula
gönderilmelidir.
3. Bir öğrencinin New York Language Center tarafından hazırlanan I-20 formu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne girmesi ve
kayıtlı olduğu sınıfa devam etmemesi durumunda, öğrenciden yayınlanmış, indirimi yapılmamış eğitim ücretinin ilk 4 haftalık
(1 numaralı haftanın ücreti) ücreti tahsil edilir.
4. Bir öğrencinin New York Language Center tarafından hazırlanan I-20 formu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne girmesi ve kayıtlı
olduğu sınıfa başladıktan sonra devam etmemesi durumunda:
a. 8 haftalık veya daha az süreli bir programa kayıt olunduysa geri ödeme yapılmaz
b. 8 haftadan daha uzun süreli bir programa kayıt yaptırıldıysa ve öğrenci ilk 8 hafta içinde okula devam etmezse, okul
yayınlanmış, indirimi yapılmamış haftalık eğitim ücretinin (ilk haftanın ücreti) 8 haftalık kısmını geri ödemeyecektir
c. 8 haftadan daha uzun süreli bir programa kayıt yaptırıldıysa ve öğrenci 8’inci haftayı tamamladıktan sonra okula devam
etmezse, okul yayınlanmış, indirimi yapılmamış haftalık eğitim ücretinin (ilk haftanın ücreti) üzerinden geri kalan haftaların
ödemesini iade eder.
5. F1 vizeye sahip bir öğrenci devamsızlık süresini ihlal ederse ve vizesi sonlanırsa, hizmet alınamayan eğitim süresinin ücreti
iade edilmez.
F1 Vizeye Sahip Olmayan Öğrenciler
1. Ödenen ücretler iade edilmez.
2. Öğrencinin bu sözleşmeyi programlanan başlangıç tarihinden önce feshetmesi durumunda eğitim ücreti geri ödenir.
3. Kayıt 4 veya daha az sayıda hafta için yapıldıysa, öğrencinin derslere başlayıp başlamadığı göz önüne alınmaksızın para
iadesi yapılmaz.
4. Kayıt 4 haftadan daha uzun bir süre için yapıldıysa ve öğrenci bu kaydı iptal ederse okul yayınlanmış, indirimi yapılmamış
haftalık eğitim ücretinin (ilk hafta ücreti) üzerinden ilk 4 haftanın ücretini geri ödemeyecektir.
5. Öğrencinin 4’üncü haftadan sonra ve kayıt süresinin %49’u dolmadan kursa devam etmemesi durumunda öğrenci devam
ettiği haftalar için yayınlanmış, indirimi yapılmamış haftalık eğitim ücretinin (ilk hafta ücreti) üzerinden ödeme yapacak,
kalan okul ücretini geri alacaktır.
6. Öğrencinin eğitimin %49'unu tamamlaması durumunda iade yapılmayacaktır.

NYLC Cancellation & Refund Policy (Turkish)

(Dec 2017)

Okul Kuralları
REDDEDİLME: Başvuru sahibi okul tarafından reddedilirse ödediği tüm ücretler iade edilir.
OKUL TARAFINDAN FESİH Okul öğrencinin kaydını aşağıdaki nedenlerden herhangi biri dolayısı ile feshedebilir:
 Eğitim ücretinin ödenmemesi
 Okulu bilgilendirmeden 2 hafta arka arkaya okula gelmemek
 F-1 vizeye sahip öğrenci olması durumunda, devam zorunluluğunu ihlal etmesi
 Sınıf veya okul içinde tatmin etmeyen davranışlar Bu davranışlar, uyuşturucu ve alkol kullanımı, taciz, sözlü sataşma da
dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere mevcut yönetmeliklere göre yasa dışı olarak kabul edilen herhangi bir aktivite.
Okul Ücretinin Ödenmesi: Okul ücretinin tamamı derslere başlamadan önce ödenmelidir.
DEVAMSIZLIK: Devamsızlık yapılan günler okul ücretinden düşülmez.
ÖĞRENCİ TARAFINDAN FESİH: Öğrenci, bu sözleşmeyi iptal edebilir veya feshedebilir. Geri ödemeler belirtildiği
şekilde yapılacaktır.
FESHETME TARİHİ: Öğrenci arka arkaya 2 hafta devamsızlık yaparsa ve daha önceden bir bildirim gönderilmemiş ise okul
öğrencinin kaydını sonlandırabilir. Kaydı sonlandırma tarihi, okula gelinen son tarih olacaktır.
KREDİ: Geçerli bir kayıt ile okula son devam edilen tarihten başlamak üzere 6 ay geçerlidir.
EĞİTİM SAATLERİ: NYLC’de bir akademik saat 50 dakikadır.
BAŞLANGIÇ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK: Tüm kurs programlarının başlangıç tarihleri değiştirilebilir. Öğrenciler bu konuda
gerektiği şekilde bilgilendirilecektir. Okul, tam bir sınıf oluşturmak için yeterli sayıda öğrenci olmaması durumunda
programda yer alan bir sınıfı iptal etme veya kaldırma hakkını saklı tutar.
Böyle bir durumda öğrencilere başka bir programa katılma veya NYLC’nin başka bir şubesine geçme veya alınamayan kurs için ödenen
paranın tamamının iadesi seçenekleri bulunmaktadır. Gerekli olması durumunda, okul eğitmen değiştirme hakkını saklı tutar.
1. Kayıt ve/veya eğitim ödemeleri bir başkasına transfer edilemez.
2. Doğal afetler ve mücbir nedenlerden dolayı okul açılamadığında ders yapılmayacaktır.
3. Geri dönen çekler için 30 dolar masraf alınacaktır.
4. NYLC, kendi tesislerinde meydana gelen eşya kayıplarından veya hırsızlıktan sorumlu değildir.
5. Aşağıdaki günlerde öğretim yapılmayacaktır:
Yeni Yıl Günü
Martin Luther King, Jr. Günü
Başkanlar Günü
Kutsal Cuma - Paskalya

Paskalya Pazarı
Anma Günü
Bağımsızlık Günü

Colombus Günü
Şükran Günü - 2 gün
Noel

Kabul Metni
Kaydınızı tamamlamak için imzanız gerekmektedir (öğrencinin 18 yaşından küçük olması durumunda ebeveynler/koruyucu
aile imzalar).
New York Language Center eğitim ücretleri listesini, maliyetleri ve iptal ile geri ödeme politikalarını okudum ve anladım.
Aynı zamanda kayıt yaptırdığım kurs tanımlarını ve diğer tüm açıklayıcı belgeleri okudum ve anladım. Tarafımca bu kayıt
sözleşmesi dâhilinde verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt ederim. Bu sözleşmeyi yasal olarak imzalamaya
yetkin olduğumu onaylarım.

Okul temsilcisi imzası ve lisans numarası

Tarih: ____/____/____

Başvuru Sahibinin İmzası:

Tarih: ____/____/____

Onaylayan:

Tarih: ____/____/____

Kaydımı alan kişinin yukarıdaki okul temsilcisi olduğunu onaylarım.
Başvuru Sahibinin İmzası:

Tarih: ____/____/____

New York Eyaleti Eğitim Müdürlüğü tarafından hükmedildiği üzere bu bilgilendirici açıklamanın bir kopyasını aldım.
Başvuru Sahibinin İmzası:
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