	
  

QUY TRÌNH TUYỂN SINH
ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019
Học sinh là con em người Việt Nam, người Nhật Bản và các quốc gia khác
đang sinh sống tại Việt Nam có nhu cầu học tại Trường Quốc tế Nhật Bản và
có đủ các điều kiện dự tuyển vào các lớp nhà trường tổ chức tuyển sinh:
Đối với khối Mầm non: Tuyển sinh các lớp 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi.
Đối với Tiểu học:
+ Hệ Quốc tế Nhật Bản: Tuyển sinh các lớp 1, 2, 3
+ Hệ Quốc tế Cambridge: Tuyển sinh các lớp 1, 2, 3, 4.
Lịch tuyển sinh hàng năm của Trường Quốc tế Nhật Bản như sau:
• Hệ Mầm non: Tuyển sinh trong suốt năm học.
• Hệ Phổ thông: Trường đào tạo đến hết lớp 12. Tuy nhiên chỉ tuyển sinh
theo các lớp nêu ở trên.
• Thời gian, tiêu chuẩn và chỉ tiêu cụ thể sẽ được thông báo trên các trang
web, Facebook và tại Phòng Tuyển sinh của trường.
HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Phiếu đăng kí tuyển sinh (theo mẫu, kèm theo 2 ảnh 4 x 6 của học sinh)
2. Bản sao giấy CMND hoặc Thẻ căn cước của Cha/Mẹ học sinh.
3. Bản sao Giấy khai sinh (hoặc bản sao Hộ chiếu nếu là học sinh người
nước ngoài)
4. Giấy khám sức khỏe (theo mẫu) do các cơ sở y tế cấp Quận, Huyện trở
lên cấp
5. Bảng điểm (hoặc Học bạ); các bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) với học sinh
từ lớp 2 trở lên.
6. Phí đăng ký tuyển sinh (5.000.000 VNĐ, không hoàn lại)

	
  

QUY TRÌNH TUYỂN SINH
1. Cha mẹ học sinh tìm hiểu về Trường Quốc tế Nhật Bản (Mục tiêu, Chương
trình, phương pháp và tài liệu giảng dạy, đội ngũ giáo viên, cơ cấu tổ chức, cơ
sở vật chất, …), sau đó nộp Hồ sơ cho Phòng Tuyển sinh của Nhà trường.
2. Hồ sơ có thể gửi qua đường Bưu điện, email hoặc nộp trực tiếp tại Phòng
tuyển sinh.
3. Sau khi nhận được Hồ sơ hợp lệ, Nhà trường sẽ có Thư mời tới Cha/Mẹ học
sinh để:
!Tham dự cuộc phỏng vấn với Cha/Mẹ và học sinh (riêng biệt).
! Học sinh tham dự bài kiểm tra đầu vào (các môn cụ thể, thời gian, hình
thức kiểm tra, …sẽ được thông báo trong Thư mời).
!Sau khi nhận được Thông báo đủ điều kiện tiếp nhận của Phòng
Tuyển sinh, Cha/Mẹ học sinh cần tới làm thủ tục nhập học, nộp phí Đăng
ký nhập học (25.000.000 đ, không hoàn lại) và bổ túc hồ sơ (nếu cần) theo
thời gian được ghi trong thông báo. Nếu quá thời hạn này Cha/Mẹ học
sinh không tới ghi tên và làm các thủ tục nhập học, nhà trường sẽ tiếp
nhận học sinh thay thế. Chỉ khi hoàn thành những nghĩa vụ này, học sinh
mới chính thức được công nhận là học sinh của Trường Quốc tế Nhật
Bản.
! Cha/Mẹ học sinh nộp học phí trước khi học kỳ bắt đầu theo Quy định
được thông báo cùng tài liệu tuyển sinh năm 2017-2018.
Học sinh sau khi đã thôi học quá 12 tháng, muốn trở lại theo học tại Trường
Quốc tế Nhật Bản cần làm các thủ tục Tuyển sinh như học sinh mới.

	
  

