
 

SSTTUUDDEENNTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  --    TTHHÔÔNNGG  TTIINN  HHỌỌCC  SSIINNHH  

PPAARREENNTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN--  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  PPHHỤỤ  HHUUYYNNHH  

HHOOWW  DDIIDD  YYOOUU  LLEEAARRNN  AABBOOUUTT  WWOORRLLDDKKIIDDSS  KKIINNDDEERRGGAATTEENN??    --  BBẠẠNN  BBIIẾẾTT  ĐĐẾẾNN  

TTRRƯƯỜỜNNGG  MMẦẦMM  NNOONN  WWOORRLLDDKKIIDDSS  BBẰẰNNGG  CCÁÁCCHH  NNÀÀOO??  

EENNRROOLLLLMMEENNTT  FFOORRMM  
ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  NNHHẬẬPP  HHỌỌCC  

  
Full name  

Họ và tên 

Date of birth  Place of birth 

Ngày sinh Nơi sinh 

Sex  Nationality 
Giới tính Quốc tịch 

 

Permanent residence 

Địa chỉ thường trú          

 

 

Temporaty address Tel. – Điện thoại 

Địa chỉ tạm trú  

 
 

Grade School year Expected day of schooling  

Dự tuyển vào lớp Niên học Ngày dự định vào học   

  

 FFAATTHHEERR||  CCHHAA MMOOTTHHEERR  ||  MMẸẸ 

Full name 

Họ & tên 

ID No./Passport No. 
Số CMND/ Hộ chiếu 

Issue date In/at Issue date In/at 

Ngày cấp Nơi cấp Ngày cấp Nơi cấp 

Nationality 

Quốc tịch 

Profession 

Nghề nghiệp 

Company name 

Tên công ty 

Work address 

Nơi làm việc 

Work phone 

Điện thoại văn phòng 

Mobile phone 

Điện thoại di động 

Email address 

Địa chỉ email 

 

 

 

 

 

Newspapers/Magazines Website Recommended by friends Other (please specify) 

Báo/ Tạp chí Website Người quen giới thiệu Nguồn khác: 

 

 

 

 

Picture 4x6 

Ả nh 4x6 



 

EEMMEERRGGEENNCCYY  CCOONNTTAACCTT  IINN  CCAASSEE  OOFF  FFAAIILLIINNGG  CCOONNTTAACCTT  WWIITTHH  PPAARREENNTT    --    LLIIÊÊNN  

LLẠẠCC  TTRROONNGG  TTRRƯƯỜỜNNGG  HHỢỢPP  KKHHẨẨNN  CCẤẤPP  NNẾẾUU  KKHHÔÔNNGG  GGỌỌII  ĐĐƯƯỢỢCC  CCHHAA  MMẸẸ  

EEMMEERRGGEENNCCYY  TTRREEAATTMMEENNTT  WWAAIIVVEE  ––  CCHHOO  PPHHÉÉPP  CCHHỮỮAA  TTRRỊỊ  YY  TTẾẾ  KKHHẨẨNN  CCẤẤPP  

PPAARREENNTT  CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  ––  XXÁÁCC  NNHHẬẬNN  CCỦỦAA  PPHHỤỤ  HHUUYYNNHH  

CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  OOFF  DDOOCCUUMMEENNTT  VVAALLIIDDIITTYY  ––  XXÁÁCC  NNHHẬẬNN  HHỒỒ  SSƠƠ  HHỢỢPP  LLỆỆ    

 

 

 

1st person |Người thứ nhất     2nd person| Người thứ hai 

Full name 

Họ & tên 

Relationship to student 

Quan hệ với trẻ 

Home phone 

Điện thoại nhà 

Mobile phone 

Điện thoại di động 

Work phone 

Điện thoại nơi làm việc 
 

 

 

I understand that every effort will be made to contact me prior to emergency treatment. I authorize school 

personnel to administer first aid on my child if necessary. 

Tôi hiểu rằng nhà trường sẽ cố gắng liên lạc với tôi trước khi điều trị cho con (em) tôi. Tôi ủy quyền cho các nhân 

viên và giáo viên nhà trường thực hiện việc sơ cấp cứu cho con (em) tôi trong trường hợp cần thiết.  

 

 

 
 

Parent Signature Date 

Chữ ký phụ huynh                 Ngày 

 
 

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

  

FFOORR  SSCCHHOOOOLL  OOFFFFIICCEE  

PPHHẦẦNN  DDÀÀNNHH  CCHHOO  NNHHÀÀ  TTRRƯƯỜỜNNGG  
  

  

 
 

 

Enrollment code   Registration date   Registration No. 

Mã số hồ sơ Ngày đăng ký Số đăng ký 
 

 

Application received Date Received by 

 Đã nhận hồ sơ Ngày Ngườinhận 

Admission staff | Nhân viên giáo vụ 
 

Documents completed Date  Checked by 

 Hồ sơ đầy đủ Ngày Người kiểm tra 
 Academic Assistant| Hiệu phó chuyên môn 
 

Accepted  Date Approved by  

 Được chấp nhận Ngày Phê duyệt 

 Principal | Hiệu trưởng 



 

TTUUIITTIIOONN  PPAAYYMMEENNTT  --  ĐĐÓÓNNGG  HHỌỌCC  PPHHÍÍ    

RREEFFUUNNDD  OOFF  TTUUIITTIIOONN  --  HHOOÀÀNN  TTRRẢẢ  PPHHÍÍ    

TTUUIITTIIOONN  AANNDD  RREEFFUUNNDD  PPOOLLIICCIIEESS  

QQUUYY  ĐĐỊỊNNHH  VVỀỀ  TTHHUU  &&  HHOOÀÀNN  TTRRẢẢ  HHỌỌCC  PPHHÍÍ  

  
  

 
 

         * The monthly tuition will be collected from the 1st to the 5th of the month. 

Học phí sẽ được thu vào ngày 01 đến 05 hàng tháng 

         * The tuition for children who newly register is calculated as follows 

Đối với bé mới đăng ký học 

       -     Below 15 days: The tuition of the month is calculated based on the days the child attends class in 

reality. 

            10->15 ngày: Tính theo số ngày thực tế bé học của tháng đó 

- Over 15 days: The child’s parents have to pay the full tuition of the month. 

             Trên 15 ngày: Tính toàn bộ phí học của tháng 

 

 

 

- The parent have informed the school about their children’s absence 1 working day before the day of 

absence: meal fees of the days off will be refunded, the tuition and other fees will not be refunded. 

Bé nghỉ học có xin phép 1 ngày (không tính cuối tuần) trước ngày nghỉ: Hoàn trả tiền ăn số ngày nghỉ, các 

chi phí khác không hoàn trả 

- The school will not collect tuition if a child is absent from school in a whole month (getting permission 

before) 

Bé nghỉ học trọn 1 tháng (có báo trước): Không thu phí của tháng đó 

- Facility and material fees are not refundable. They are reserved in a year for the child. 

Cơ sở vật chất: Không hoàn trả (Bảo lưu số tháng còn lại trong vòng 1 năm cho chính học sinh đó) 

*  In case, tuition fees are collected from 6 months to 1 year, the tuition refund policy is as follows: 

Trong trường hợp đóng học phí từ 6 tháng đến 1 năm, thì chính sách hoàn trả học phí như sau:  

- If a notice of a child’s leaving before 07 days (including weekends and holidays) after admission, 80% 

of the total cost and tuition will be refunded. 

- Nếu báo trước 07 ngày (kể cả cuối tuần và ngày lễ) sau khi nhập học thì sẽ hoàn trả 80% tổng học phí và chi 

phí 

- If a notice of a child’s leaving before 28 days (including weekends and holidays) after admission, 20% 

of the total cost and tuition will be refunded. 

Nếu báo trước trong vòng 28 ngày (kể cả cuối tuần và ngày lễ) sau khi nhập học thì sẽ hoàn trả 20% tổng học 

phí và chi phí 

- If a notice of a child’s leaving after 28 days (including weekends and holidays) after admission, the total 

cost and tuition is not refundable (for any reason). 

Nếu báo sau 28 ngày (kể cả cuối tuần và ngày lễ) thì sẽ không được hoàn trả bất kỳ học phí và chi phí nào. 

        -     Hope that you will be satisfied and cooperate with the school. Thank you! 

Nhà trường rất mong nhận được sự hài lòng và hợp tác của Quý phụ huynh. 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

 

 
 

Parents’ Signature Date 

Chữ ký phụ huynh                  Ngày 

 
 

 

  

 


