Address: 36 To Huu, Van Phuc, Ha Dong, Ha Noi.
Tel: +84 868541200; Hotline: +84 979860088
Website: www.jis.edu.vn;
Email: truongquoctenhatban@jis.edu.vn

ĐƠN XIN NHẬP HỌC
THÔNG TIN HỌC SINH
Họ và tên:………………………………………………………………
Tên thường gọi: ……………………………………………………….

2 ảnh 4x6

(1 ảnh nộp cho nhà trường)

Ngày, tháng, năm sinh: ……………...............................………………
Giới tính: Nam

Nữ

Quốc tịch: …………………………………………………………….
Ngôn ngữ chính: ………….............................. ………………………
Ngôn ngữ khác:……………………….……........................................

THÔNG TIN CHA, MẸ HỌC SINH
1. Thông tin về cha

2. Thông tin về mẹ

Họ tên cha:……………..............……….............. Họ tên mẹ:……..................................... ………
Năm sinh: ............……........................................

Năm sinh: ............…........................................

Quốc tịch: …………...............……....................

Quốc tịch: …………............……....................

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam: .………...................

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam: ….……….............

..............................................................................

............................................................................

Số điện thoại nhà/di động: .............…..….....…... Số điện thoại nhà/di động: ..............….........…..
Email: .................….....................................…....

Email: .................…….................................…...

Nghề nghiệp: ………...........………....................

Nghề nghiệp: ………...........………...................

Cơ quan:............. ………....................................

Cơ quan: ……….................................................

…………………………………………………

……………………………………………….

Ngôn ngữ chính: ……………………………….

Ngôn ngữ chính: …………………………..…..

Ngôn ngữ khác: ..…………………………........

Ngôn ngữ khác: ....….........................................

Address: 36 To Huu, Van Phuc, Ha Dong, Ha Noi.
Tel: +84 868541200; Hotline: +84 979860088
Website: www.jis.edu.vn;
Email: truongquoctenhatban@jis.edu.vn

THÔNG TIN ANH, CHỊ EM

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Trường

THÔNG TIN LIÊN HỆ (NGƯỜI ĐỠ ĐẦU)

Họ và tên:………………………………………..

Họ và tên:…………………….……………….

Mối quan hệ với học sinh: …………………….... Mối quan hệ với học sinh: …………………....
Số điện thoại:……………..........…………..........

Số điện thoại:……........…………...……..........

Email: ……………………..................................

Email: …………………..................................

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mầm Non
Quốc tế

Tiểu Học
Song Ngữ

Mầm Non 3 tuổi
Mầm Non 4 tuổi
Mầm Non 5 tuổi

Quốc Tế
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6

QÚA TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH NĂM HỌC TRƯỚC

Trường

………………………………………….

Tỉnh/Thành phố

Lớp học
(thời gian)

Ghi chú
(thành tích, năng khiếu)

……………………………………

Hà Nội, ngày ...... tháng..... năm 201..
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(ký, ghi rõ họ tên)
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Sau khi tìm hiểu về Trường Quốc tế Nhật Bản, chúng tôi:………………………………….....
và…………………………………là Bố và Mẹ của cháu ……………………………………...
hoàn toàn nhất tri với mục tiêu, phương pháp, chương trình giáo dục của Nhà trường và đề
nghị Nhà trường tiếp nhận con tôi vào học lớp……của Trường Quốc tế Nhật Bản từ năm học
2017 – 2018 theo đúng Quy trình tuyển sinh.
CHÚNG TÔI CAM KẾT:

1. Phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với Nhà trường theo Quy chế về Quan hệ với Cha
mẹ học sinh để giáo dục con em mình.
2. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở con mình nghiêm chỉnh thực hiện những quy định
của Nhà trường về mọi mặt. Nếu con tôi đã được nhắc nhở mà vẫn tiếp tục vi phạm,
chúng tôi sẵn sàng chấp nhận quyết định xử phạt kể cả hình thức buộc thôi học của
Nhà trường. Chúng tôi cũng hoàn toàn chấp nhận việc bồi thường những tổn hại về vật
chất mà con tôi đã gây ra.
3. Trong thời gian ở trường, nếu con tôi ốm đau, gặp tai nạn hay tình huống khẩn cấp mà
không thể liên lạc được, chúng tôi ủy quyền cho nhà trường tiến hành các biện pháp y
tế cho học sinh. Những chi phí này, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thanh toán lại cho nhà
trường trong thời gian sớm nhất.
Hà Nội, ngày ...... tháng..... năm 201..
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(ký, ghi rõ họ tên)

DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG
* Người nhận hồ sơ: ……………………………………... *Ngày nhận hồ sơ:…………………………….
* Kết quả phỏng vấn đầu vào:…………………………….
* Bài thi viết:…………………………………… * Phỏng vấn:………………………………….................
Được nhận vào học và ngày nhập học:………………………………………………………………
Không được nhận vào học vì lí do:………………………………………………………………….
Nằm trong danh sách chờ cho năm học 20…. / 20…../

Đ

