ĐƠN ĐĂNG KÝ
NHẬP HỌC

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỌC SINH

6. YÊU CẦU HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT
1. Con của Quý Phụ huynh có nhu cầu học tập đặc biệt không?

Tên

Có

Không

2. Con của Quý Phụ huynh có từng lưu ban không?

Tên lót

Có

Không

3. Con của Quý Phụ huynh có vấn đề gì tại trường cũ không?

Họ

Có

Giới tính

Nam

Nữ

Ngày sinh
Ngày

Tháng

Năm

Nơi sinh

Không

4. Con của Quý Phụ huynh có vấn đề về sự phát triển không?

Có

Không

5. Con của Quý Phụ huynh có từng bị đuổi học hoặc
đình chỉ học không?

Có

Không

6. Con của Quý Phụ huynh có từng được giám sát
điều chỉnh hành vi không?

Có

Email

Không

9. Con của Quý Phụ huynh có từng nhận sự hỗ trợ học tập
hoặc chế độ giáo dục đặc biệt không?

Điện thoại di động

Có

Không

Thông tin khác

Quốc tịch
Số hộ chiếu

7. PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ

Ngày hết hạn

1. PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ
Mối quan hệ với học sinh

2. NGÀY GIA NHẬP TRƯỜNG DỰ KIẾN
Ngày nhập học dự kiến
Ngày

Tháng

Năm

3. TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
Con của Quý Phụ huynh có nói tiếng Anh như ngôn ngữ
đầu tiên không?

Có

Không

Nếu không, ngôn ngữ của cháu là gì?

Họ tên đầy đủ
Quốc tịch
Số điện thoại
Email
Công ty làm việc

Phụ huynh đánh giá trình độ tiếng Anh của cháu ở mức độ nào?

Xuất sắc

Giỏi

Trung bình

Yếu

4. TRƯỜNG HỌC TRƯỚC ĐÂY
Tên trường học trước đây và tên quốc gia
Lớp

5. ĐỊA CHỈ
Địa chỉ tại Việt Nam (địa chỉ liên hệ chính)

Đây có phải là thông tin liên lạc
trong trường hợp khẩn cấp không?

Có

Không

2. PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ
Mối quan hệ với học sinh
Họ tên đầy đủ
Quốc tịch
Số điện thoại
Email
Công ty làm việc
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Đây có phải là thông tin liên lạc
trong trường hợp khẩn cấp không?

Có

Không

8. THÔNG TIN VỀ ANH/CHỊ/EM
Anh/Chị/Em 1
Họ tên đầy đủ
Ngày sinh
Ngày

Tháng

Năm

Trường đang theo học

con tôi, tên thuốc, liều dùng, giờ uống thuốc và hướng dẫn.
Tôi hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng tôi có trách nhiệm thông
báo cho nhà trường bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào đối
với thông tin được cung cấp trong phần y tế này. Tôi hoàn
toàn hiểu và đồng ý rằng nhà trường sẽ nỗ lực hợp lý để liên
lạc với chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp, cho dù đôi khi
việc này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Do
đó, trong trường hợp khẩn cấp khi việc giám sát hoặc điều trị
phải được nhà trường thực hiện ngay lập tức, tôi đồng ý để
nhà trường đưa con tôi đến cơ sở y tế thuận tiện nhất để
điều trị. Tôi sẽ không yêu cầu nhà trường hoặc nhân viên của
trường phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, bồi thường, tử
vong hoặc tổn hại nào có thể phát sinh từ hành động xuất
phát từ thiện ý trong tình huống khẩn cấp vì lợi ích tốt nhất
cho con tôi và sẽ trả cho nhà trường tất cả các chi phí, thiệt
hại và bồi thường liên quan đến hành động đó.
C. Ý KIẾN KHÁC

Anh/Chị/Em 2
Họ tên đầy đủ

10. PHÍ

Ngày sinh
Ngày

Tháng

Năm

Trường đang theo học

Các loại phí tại trường tính theo Đồng Việt Nam (VND) và được
liệt kê trong Biểu Phí.
A. HỌC PHÍ

9. Y TẾ
Phần bệnh sử cần được điền đầy đủ và trung thực.
Chúng tôi không yêu cầu kiểm tra y tế để tránh sự lo lắng
không cần thiết.

Học phí tính theo năm và phải nộp trước khi năm học bắt đầu.
Renaissance chấp nhận việc đóng học phí theo kỳ để hỗ trợ
kéo dài thời hạn thanh toán học phí. Mỗi kỳ đóng học phí phải
được thực hiện trước khi bắt đầu mỗi học kỳ.
Vui lòng chọn hình thức thanh toán học phí

A. BỆNH SỬ
1. Con của Quý Phụ huynh có từng bị chấn thương hay phẫu
thuật không?
Có
Không

Thanh toán bởi

2. Con của Quý Phụ huynh có đang được bác sĩ gia đình
điều trị về bất kỳ bệnh gì không?

Hóa đơn sẽ được gửi bằng email đến địa chỉ

Có

Theo kỳ

Phụ huynh

Hàng năm

Công ty của Phụ huynh

Không

3. Con của Quý Phụ huynh có từng gặp vấn đề về cảm xúc/hành
vi không?
Có
Không

Nếu học phí được thanh toán bởi công ty của phụ huynh,
vui lòng điền vào thông tin dưới đây

4. Con của Quý Phụ huynh có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm
nào hay thuốc nào không?

Địa chỉ

Có

Không

5. Con của Quý Phụ huynh có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm
nào hay thuốc nào không?

Có

Không

6. Con của Quý Phụ huynh có bất kỳ vấn đề nào khiến cháu
không thể tham gia các hoạt động thể chất và môn giáo dục
thể chất không?

Có

Không

7. Con của Quý Phụ huynh có vấn đề về thính giác không?
Nếu có, cháu có sử dụng thiết bị trợ thính không?

Có

Không

8. Con của Quý Phụ huynh có đang đeo kính hay kính áp
tròng không?

Có

Không

9. Con của Quý Phụ huynh có đang đeo mão răng/cầu răng/niềng
răng hay răng giả không?

Có

Không

B. XÁC NHẬN VỀ Y TẾ
Tôi hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ loại thuốc nào mang
đến trường phải kèm theo ghi chú bằng văn bản của tôi với tư
cách Phụ huynh / Người Giám Hộ, và rằng thuốc sẽ được gửi
cho Y Tá của Trường trong bao bì dược phẩm gốc có ghi tên
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Mã số thuế
B. PHÍ DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN
Quý Phụ huynh có yêu cầu dịch vụ xe đưa đón không

Có

Không

C. THANH TOÁN CÁC CHI PHÍ
Quý khách phải trả tất cả các khoản phí trước khi học sinh
nhập học. Nếu việc thanh toán không được thực hiện trong
vòng 14 ngày kể từ ngày đáo hạn (bao gồm cả thanh toán theo
kỳ) thì khoản phạt 10% sẽ được tính vào số tiền chưa thanh
toán và trường sẽ phát hành một giấy báo nợ mới. Nếu khoản
thanh toán không được thực hiện trước ngày đáo hạn trên trên
giấy báo nợ mới thì học sinh sẽ không được vào lớp học.
Tất cả các khoản phí được thanh toán bằng Đồng Việt Nam (VND).
Khi thanh toán qua chuyển khoản, vui lòng thể hiện tên học
sinh và số giấy báo nợ trên nội dung chuyển khoản. Phí ngân
hàng do Quý Phụ huynh tự trả.
Thông tin tài khoản của Renaissance là:
Người thụ hưởng:
KHAI SANG JOINT STOCK COMPANY (tiếng Anh)
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI SÁNG (Tiếng Việt)

Đơn Đăng Ký Học

Số tài khoản (VND): 0181002794148
Tên ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ:
Khu chế xuất Tân Thuận Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Swift code:
BFTVVNVX
Hoặc
Số tài khoản (VND): 700-003-911498
Tên ngân hàng: Ngân hàng Shinhan Việt Nam – PGD Phú Mỹ
Địa chỉ:
Riverpark Residence, 334-336 Đặng Đức
Thuật, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Swift code:
SHBVNVX
Vui lòng cho biết cách thức thanh toán phí của Quý Phụ huynh
Tiền mặt

Chuyển khoản

11. TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH / NGƯỜI GIÁM HỘ
Khi chấp nhận giấy mời nhập học của Renaissance dành cho
con của Quý Phụ huynh, Quý khách đồng ý rằng:
1. Con của Quý Phụ huynh đi học đầy đủ tại Renaissance và
nghỉ học phải có lý do.
2. Con của Quý Phụ huynh luôn đi học đúng giờ.
3. Con của Quý Phụ huynh mặc đồng phục của Renaissance
và mang giày dép theo quy định.
4. Con của Quý Phụ huynh tuân thủ tất cả các luật lệ, quy
định, quy tắc ứng xử và các quy định khác của Renaissance
& bất kỳ các bản sửa đổi bổ sung của các luật lệ, quy
định, quy tắc ứng xử nói trên.
5. Đồng ý với quyết định của Renaissance để con Quý Phụ
huynh học lớp EAL và nộp lệ phí EAL như được liệt kê
trong Biểu phí.
6. Thông báo ngay cho Renaissance về bất kỳ thay đổi nào
về thông tin liên lạc, tình trạng giám hộ hoặc bất kỳ trường
hợp nào có thể ảnh hưởng đến con của Quý Phụ huynh.
7. Đồng ý tuyệt đối với quyết định của Renaissance về việc
buộc thôi học hoặc đình chỉ học đối với con của Quý Phụ
huynh mà không báo trước nếu con của Quý Phụ huynh có
hành vi sai trái nghiêm trọng. Trong trường hợp này trường
không giải quyết yêu cầu hoàn lại hoặc giảm các khoản phí
đã trả (hoặc phải trả) cho Renaissance. Quy định này cũng
áp dụng cho bất kỳ trường hợp tạm ngừng học nào tại
Renaissance.
8. Đồng ý cho con Quý Phụ huynh tham gia vào tất cả các
hoạt động của Renaissance.
9. Đồng ý cho Renaissance sử dụng bất cứ hình ảnh và video
nào của con Quý Phụ huynh cho mục đích sử dụng của
trường học và chỉ cho trường học.
10. Đồng ý cho Renaissance sắp xếp khám bệnh và / hoặc
điều trị khẩn cấp cho con của Quý Phụ huynh khi trường
hợp khẩn cấp xảy ra và bồi hoàn mọi chi phí y tế cho
Renaissance.
11. Đồng ý rằng có rủi ro với con của Quý Phụ huynh đang
theo học tại Renaissance và Renaissance sẽ không chịu
trách nhiệm cho bất kỳ thương tích nào xảy ra cho học sinh
trong khi đang học ở trường hoặc trong quá trình đi đến/rời
khỏi Renaissance hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại
nào với đồ dùng cá nhân (kể cả tiền) của con Quý Phụ
huynh, trừ khi chứng minh được thương tích/tổn hại nêu
trên do bất cẩn của Renaissance.
12. Đồng ý cho con của Quý Phụ huynh tham gia vào tất cả
các chuyến dã ngoại tại trong nước hay ở nước ngoài, với chí
phí do Quý Phụ huynh trả. Việc không tham gia phải có giấy
xác nhận chứng minh học sinh không đủ sức khỏe.
13. Đồng ý rằng con của Quý Phụ huynh sẽ cố gắng hết sức
để hoàn thành việc học và vượt qua kỳ thi.
Xin lưu ý: Renaissance có Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng
cho tất cả các học sinh trong trường.

13. DANH SÁCH KIỂM TRA
Quý khách đã thực hiện những điều sau chưa?
Đã đọc hết mẫu đơn và hiểu các điều khoản và điều
kiện nhập học của con Quý Phụ huynh vào Renaissance
Đã điền tất cả các phần bắt buộc của Mẫu đơn này
Đã đọc, ký tên và ghi ngày các phần kê khai và
xác nhận.
Đã đính kèm giấy khai sinh của con Quý Phụ huynh
(bằng tiếng Anh hoặc bản dịch có công chứng)
Đã đính kèm một bản sao hộ chiếu của con
quý khách (trang có số hộ chiếu)
Đã đính kèm bản sao hộ chiếu của Quý vị với tư cách
là Phụ huynh / Người Giám hộ (trang có số hộ chiếu)
Đã Đính kèm hình thẻ mới nhất của con Quý Phụ
huynh (2 ảnh)
Đã đính kèm theo 02 (hai) bản học bạ mới nhất của
con Quý Phụ huynh

14. XÁC NHẬN VÀ KÊ KHAI
Là Phụ huynh / Người giám hộ, tôi xin ghi danh cho con tôi vào
Renaissance. Tôi hiểu và đồng ý với những điều sau đây:
1. Ngay khi Renaissance nhận được Đơn của tôi,
Renaissance sẽ phỏng vấn và thực hiện bất kỳ sự đánh giá
cần thiết nào đối với con tôi.
2. Khi con của tôi vượt qua quá trình đánh giá và phỏng
vấn, Renaissance có quyền quyết định nhận con bằng việc
gửi thư mời nhập học.
3. Tôi sẽ chấp nhận thư mời nhập học của Renaissance bằng
cách đóng phí đăng ký trong vòng năm (5) ngày làm việc
kể từ ngày nhận được thư mời để bảo đảm vị trí tại
Renaissance cho con tôi. Thư mời không còn hiệu lực nếu
việc nộp phí đăng ký không được thực hiện trong thời hạn
quy định trên.
4. Tôi phải thanh toán tất cả các khoản phí đến hạn như
được ghi trong phần Phí trước khi con của tôi nhập học.
5. Tôi chỉ có thể chuyển con tôi khỏi Renaissance bằng cách
điền mẫu Đơn chuyển trường có sẵn tại Văn phòng tuyển
sinh của Renaissance. Ngày Renaissance được đóng dấu
trên Mẫu Đơn chuyển trường được coi là ngày trường
nhận được đơn. Việc hoàn phí, nếu có, phải tuân theo
Chính sách Hoàn trả phí của trường.
6. Tôi đã đọc và hiểu và đồng ý tuân thủ "Nghĩa vụ của Phụ
Huynh / Người Giám Hộ & Học sinh".
7. Tất cả các thông tin mà tôi cung cấp cho thời Renaissance
đều đúng và đầy đủ về mọi mặt. Renaissance có quyền
hủy bỏ suất nhập học của con tôi nếu thông tin trên được
chứng minh là sai lệch hoặc không chính xác. Trong
trường hợp này mọi khoản học phí hoặc phí đã đóng cho
Renaissance sẽ không được giảm hoặc hoàn lại.
8. Renaissace có quyền chấm dứt việc học của con của tôi nếu
Renaissance không hài lòng với thái độ và hành vi của con tôi.
9. Tôi đã đọc và hiểu Mẫu Đơn đăng ký của Renaissance và
chứng minh sự đồng ý bằng việc ký vào Phần kê khai và
xác nhận này.
10. Tôi / Chúng tôi ủy quyền cho trường chụp ảnh / quay video
học sinh cho mục đích sử dụng của trường.
11. Tôi / Chúng tôi hiểu rằng trường có thể liên lạc với chúng
tôi qua SMS, email, điện thoại hoặc thư.

Con của Quý Phụ huynh có bảo hiểm tai nạn cá nhân không?

Có

Không

Ký tên

12. KHẢO SÁT NHANH

Quý Phụ huynh biết về Renaissance qua nguồn nào?
Trang web của Renaissance

Được giới thiệu

Tìm kiếm trên mạng

Thông qua quảng cáo

Khác, xin ghi rõ: .............................................................

Renaissane International School Saigon

Ngày____/____/____

Tên Phụ huynh / Người giám hộ
.........................................

Đơn Đăng Ký Học

