ENROLMENT FORM

Ñaêng kyù nhaäp hoïc

Student information - Thông tin học sinh
Full name
Tên học sinh

DOB

Place of birth

Sex

Nationality

Ngàøy sinh

Picture 4x6

Nơi sinh

Giới tính

Ảnh 4x6

Quốc tịch

Permanent residence
Địa chỉ thường trú

Tel. - Điện thoại

Temporaty address
Địa chỉ tạm trú

Grade

Dự tuyển vào lớp

School year
Niên học

Campus
Cơ sở

Parent information - Thông tin phụ huynh
Father - Cha

Mother - Mẹ

Full name
Họ & tên

DOB

Ngày sinh

Place of birth
Nơi sinh

Nationality
Quốc tịch

Passport No.
Số hộ chiếu

Issue date
Ngày cấp

In/at

Nơi cấp

ID No.

Số CMND

Issue date
Ngày cấp

In/at

Nơi cấp

Profession
Nghề nghiệp

Company name
Tên công ty

Work address
Nơi làm việc

Office Tel

Điện thoại VP

Mobile

Điện thoại di động

E-mail

Địa chỉ email
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* If parent's address differs from student's address - Nếu địa chỉ của cha mẹ khác với địa chỉ của học sinh
Permanent residence
Địa chỉ thường trú

Home Tel. - ĐT nhà

Temporaty address
Địa chỉ tạm trú

Legal representative - Người đại diện hợp pháp
Please provide information for two authorized persons who shall be in contact with the school
Vui lòng cung cấp thông tin của 02 người được uỷ quyền để liên lạc với Nhà trường
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02

Full name

Full name

Kind of relation with student

Kind of relation with student

Họ & tên

Họ & tên

Quan hệ với học sinh

Quan hệ với học sinh

Contact address

Contact address

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ liên lạc

Tel.

Điện thoại

Student's siblings information - Thông tin anh chị em học sinh
Name of siblings
Tên anh, chị, em

Grade

Khối lớp

Currently enrolled at school
Trường đang theo học

Address
Địa điểm

* Currently enrolled at VAS - Đang theo học tại Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
Name of siblings
Tên anh, chị, em

Grade

Khối lớp

Campus
Cơ sở

Student education background - Quá trình học tập của học sinh
No. School name
STT

Tên trường

City/Nation

Thành phố/Quốc gia

Schooling time
Thời gian học

Grade Language in use
Lớp

Ngôn ngữ giảng dạy
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* Does the student have any disability/special condition that affects his/her studies?
Học sinh có bất kỳ khuyết tật/tình trạng đặc biệt nào ảnh hưởng đến quá trình học tập không?

Yes
Có

No

Không

If any, please advise
Nếu có, vui lòng nêu rõ

* Does the student need any special support in his or her studies?
Học sinh có cần bất kỳ hỗ trợ đặc biệt nào trong quá trình học tập không?

Yes
Có

No

Không

If any, please advise
Nếu có, vui lòng nêu rõ

* The school does not provide any program for disabled students, or for those who have defects in perception,
or developmental abilities, ...
Nhà trường không giảng dạy các chương trình dành riêng cho học sinh khuyết tật hoặc có những khiếm khuyết về nhận thức,
khả năng phát triển

Student health condition - Tình trạng sức khỏe của học sinh
Please provide information about the following conditions (if any)
Vui lòng ghi rõ các tình trạng bệnh lý bên dưới (nếu có)

Medical history
Bệnh sử

Allergies

Các loại dị ứng

Other information
Thông tin khác

Methods of payment - Các hình thức thanh toán phí
Please indicate a method of payment of tuition fee and other related costs
Vui lòng chọn các hình thức thanh toán học phí và các khoản phí liên quan khác

Tuition fee and food cost

Per year

Per module

Transport fee

Per year

Per month

Học phí và tiền ăn
Xe đưa rước

Trọn năm
Trọn năm

Theo học phần
Theo tháng

* Please notify and provide information in case you would like to have a VAT invoice
Vui lòng thông báo và cung cấp thông tin nếu phụ huynh cần lấy Hóa đơn Giá trị gia tăng.

Yes
Có

No

Không

Parent confirmation - Xác nhận của phụ huynh

Parent/Guardian Signature

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ

Date
Ngày
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School Office

Phaàn daønh cho nhaø tröôøng
Application checklist - Hồ sơ nhập học
Enrolment form

Đơn đăng ký nhập học

Placement confirmation form (if any)
Phiếu xác nhận giữ chỗ (nếu có)

Transcript
Học bạ

Result of the placement test
Kết quả bài test kiểm tra đầu vào

Health certificate

Phiếu kiểm tra sức khỏe

School transfer documents
Giấy giới thiệu chuyển trường

Picture (4x6)
Hình (4x6)

Child development questionnaire (for kindergarten)
Bảng điều tra đặc điểm tâm lý (đ/v học sinh mẫu giáo)

Copy of birth certificate
Bản sao giấy khai sinh

Translation of birth certificate (for non-Vietnamese)
Bản dịch khai sinh (nếu là người nước ngoài)

Copy of passport (for non-Vietnamese)
Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)

Copy of vaccination certificate (for kindergarten)
Bản sao giấy chứng nhận đã tiêm chủng (đ/v học sinh mẫu giáo)

Copy of permanent residence certificate
Bản sao hộ khẩu

Certificate of completion of primary curriculum (for junior secondary)
Giấy công nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học (đ/v học sinh trung học cơ sở)

Certificate of completion of junior secondary curriculum (for senior secondary)
Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (đ/v học sinh trung học phổ thông)

Confirmation of document validity - Xác nhận hồ sơ hợp lệ
Enrolment code
Mã số hồ sơ

Application received
Đã nhận hồ sơ

Registration No.
Ngày đăng ký

Date
Ngày

Registration No.
Số đăng ký

Received by
Người nhận

Admission Staff - Nhân viên Giáo vụ

All documents complete
Hồ sơ đầy đủ

Date
Ngày

Checked by
Người kiểm tra

Academic Assistant - Trợ lý chuyên môn

Accepted

Được chấp nhận

Date
Ngày

Approved by
Phê duyệt

School Manager - Trưởng Cơ sở
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