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ĐƠN XIN NHẬP HỌC

THÔNG TIN HỌC SINH

Họ và tên học sinh:

Ngày, tháng, năm sinh: 

Giới tính:                       Nam:           Nữ:  

Dân tộc: 

Quốc tịch:

Quê quán:

Địa chỉ:

Họ và tên cha:

Ngày, tháng, năm sinh:

Quốc tịch:  

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Email:

Nghề nghiệp:

Cơ quan:

Họ và tên mẹ:

Ngày, tháng, năm sinh:

Quốc tịch:  

Địa chỉ

Số điện thoại:

Email:

Nghề nghiệp:

Cơ quan:

THÔNG TIN PHỤ HUYNH

THÔNG TIN ANH/ CHỊ/ EM TRONG GIA ĐÌNH

Anh chị em thứ 2:

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:  

Trường/Cơ quan công tác:

Anh chị em thứ 1:

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:  

Trường/Cơ quan công tác:

Anh chị em thứ 4:

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:  

Trường/Cơ quan công tác:

Anh chị em thứ 3:

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:  

Trường/Cơ quan công tác:

ẢNH 4X6



Trong trường hợp gấp không thể liên lạc được với phụ huynh, nhà trường có thể liên lạc với ai? (người thân/bạn bè của gia đình).

   

   

   

 

               Họ và tên                     Quan hệ               Điện thoại di động                                               Địa chỉ

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

THÔNG TIN SỨC KHỎE

1.Con có khuyết tật về thể chất, mắc bệnh mãn tính, suy giảm chức năng hay dị ứng nào không ?  Có           Không 
Nếu có, mời cung cấp thông tin chi tiết:
................................................................................................................................................................................................................................

2. Con đã:
a, Từng gặp vấn đề về tâm lý?       
b, Từng được tham vấn bởi chuyên gia tâm lý?
Nếu có, mời cung cấp thông tin chi tiết:   
.................................................................................................................................................................................................................................
3. Con có đang uống loại thuốc trị bệnh nào không?
Nếu có, mời cung cấp thông tin chi tiết:
.................................................................................................................................................................................................................................
4. Con có tiền sử phẫu thuật, chấn thương nào gây ảnh hưởng tới khả năng vận động, ngôn ngữ, nhận thức hiện nay của con không?
.................................................................................................................................................................................................................................
5. Nếu có bất kỳ lý do khiến con không tham gia tiết học Giáo dục Thể chất, vui lòng nêu ở dưới đây.
.................................................................................................................................................................................................................................
6. Trong trường hợp học sinh gặp tai nạn, phụ huynh vui lòng cung cấp cho nhà trường thông tin 02 bệnh viện để đưa con đến.
Tên bệnh viện 1: ..........................................................................         Địa chỉ: ..........................................................................................
Tên bệnh viện 2: ..........................................................................         Địa chỉ: ..........................................................................................
Nếu gia đình muốn nhà trường liên hệ với một bác sĩ cụ thể, mời cung cấp thông tin cần thiết.
Bác sĩ: .........................................................................................         Bệnh viện : .....................................................................................
Số điện thoại: ..............................................................................        Địa chỉ: ...........................................................................................
       Tôi cam kết tất cả các thông tin được cung cấp trên là đúng sự thât. Tôi đồng ý cho phép tiến hành các biện pháp sơ cứu khẩn cấp và 
đưa học sinh tới các cơ sở y tế nêu trên. Trong trường hợp học sinh gặp tai nạn khẩn cấp, không thuận tiện đưa học sinh tới các địa chỉ trên, 
mà nhà trường không thể liên lạc với phụ huynh và bác sĩ do phụ huynh chỉ định, nhà trường sẽ đưa học sinh tới cơ sở y tế do nhà trường 
chọn vì mục tiêu an toàn và tính mạng của học sinh. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ chịu mọi chi phí phát sinh từ sự sắp xếp đó.

THÔNG TIN NĂNG LỰC HỌC TẬP

1. Con có thành tích gì nổi bật trong học tập không?
Nếu có, mời cung cấp thông tin chi tiết.
.................................................................................................................................................................................................................................
2. Con có thể sử dụng những ngôn ngữ gì?
Tiếng Việt:                                                                            Mức độ:.....................................................    
Tiếng Anh:                                                                            Mức độ:..................................................... 
Tiếng Nhật:                                                                           Mức độ:.....................................................
Ngôn ngữ khác:...............................................                  Mức độ:.....................................................
3. Con có gặp khó khăn gì trong việc học không?
Nếu có, mời cung cấp thông tin chi tiết.
.................................................................................................................................................................................................................................



PHỤ HUYNH CAM KẾT

Nếu con tôi được Nhà trường tiếp nhận vào học lớp ....................từ năm học.........................theo đúng quy trình tuyển sinh, tôi xin cam kết:
1. Phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với nhà trường theo "Quy chế Phối hợp với Cha mẹ Học sinh và Ban Đại diện Cha mẹ Học sinh của 
trường Quốc tế Nhật Bản".
2. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở con mình nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của nhà trường. Nếu con tôi đã được nhà trường 
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. Thanh toán đầy đủ các khoản đóng góp theo quy định của nhà trường.
4. Trong thời gian ở trường, nếu con tôi ốm đau, gặp tai nạn hay tình huống khẩn cấp mà không thể liên lạc ngay 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.
5.Tôi khẳng định các thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên.

Hà Nội, ngày .......... tháng .......... năm ..........
PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Sau khi tìm hiểu các thông tin về chương trình học, chính sách học phí và các quy định của nhà trường, chúng tôi có nguyện vọng đăng ký 
cho con tôi tên là:............................................................................................................ vào học lớp.................................................................... 
Chương trình đào tạo ....................................................................................... của Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) từ năm học.........................

SỞ THÍCH, NĂNG KHIẾU

1. Con có sở thích gì đặc biệt không?
................................................................................................................................................................................................................................
2. Con có năng khiếu gì không?
Nếu có, mời cung cấp thông tin:
................................................................................................................................................................................................................................
3. Con đã có thành tích hay tham gia hoạt động ngoại khóa gì nổi bật?
Nếu có, mời cung cấp thông tin:
................................................................................................................................................................................................................................

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

(+84) 979860088/ (+84) 973094088
truongquoctenhatban@jis.edu.vn
www.jis.edu.vn
84A Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam


