APPLICATION FORM/ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

PAYMENT INFORMATION - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Payment Option
Phương thức thanh toán

Annually
Học phí nguyên năm

Termly
Học phí theo kỳ

APPLICATION FORM ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
GENERAL INFORMATION - THÔNG TIN TỔNG QUÁT

STUDENT INFORMATION - THÔNG TIN HỌC SINH

Why did you choose Vietnam - Finland International School (VFIS)?
Lý do Quý Phụ huynh lựa chọn trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan?

Surname
Họ

PASSPORT PHOTO
HÌNH HỘ CHIẾU

First name
Tên

Middle name(s)
Tên đệm

Preferred name
Tên thường gọi
Male
Nam

Date of birth
Ngày tháng năm sinh

Female
Nữ

Nationality
Quốc tịch
First language
Ngôn ngữ chính

How did you learn about Vietnam - Finland International School (VFIS)?
Quý Phụ huynh biết đến trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan qua kênh thông tin nào?
Printed Newspapers
Báo giấy

Social Media
Mạng xã hội

Online Newspapers
Báo mạng

Friends
Bạn bè

Relatives working at TDTU
or VFIS/ Người quen đang làm
việc tại TDTU hay VFIS

FAMILY INFORMATION - THÔNG TIN GIA ĐÌNH
MOTHER/ GUARDIAN
MẸ/ NGƯỜI GIÁM HỘ

FATHER/ GUARDIAN
CHA/ NGƯỜI GIÁM HỘ

REGULATIONS - POLICIES/ QUY ĐỊNH - CHÍNH SÁCH
Please read carefully the school's regulations and policies before completing the registration for students
Quý Phụ huynh đọc kỹ các Quy định và Chính sách của Nhà trường trước khi hoàn thành việc đăng ký thông tin tuyển sinh cho học sinh
Enrolment Agreement/ Cam kết nhập học

Residential Address
Địa chỉ thường trú

VFIS parents
Phụ huynh của VFIS
Others
Lý do khác

Other language(s) spoken
Ngôn ngữ khác

Full name
Họ và tên
Nationality
Quốc tịch
First language
Ngôn ngữ chính

Finance Regulations/ Quy định tài chính

I have read, fully understand and agree to the terms and conditions listed in the Enrolment Agreement and the Finance Regulations
Tôi đã đọc, đã hiểu và đồng ý với Cam kết nhập học và Quy định tài chính của nhà trường

Other language(s) spoken
Ngôn ngữ khác
Occupation
Nghề nghiệp
Employer
Nơi công tác

PARENT CONFIRMATION/ XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH

Employer’s Address
Địa chỉ công ty
Date
Ngày

Parent/ Guardian Signature
Chữ ký của Phụ huynh/ Người giám hộ

Home address
Địa chỉ liên lạc

Mobile phone
Điện thoại di động

OFFICE SECTION ONLY/ DÀNH CHO VĂN PHÒNG
Enrolment code
Mã hồ sơ

Learning Programme:
Chương trình đăng ký:

Date received
Ngày nhận hồ sơ

Proposed entry level
Lớp đầu vào mong muốn

Expected date of enrolment
Ngày nhập học dự kiến

Remarks
Ghi chú

International Programme
Chương trình quốc tế

Bilingual Programme
Chương trình song ngữ

Email
Student lives with
Học sinh đang ở với

Mother
Mẹ

Father
Cha

Both parents
Cha mẹ

Name of the Guardian (if student is not living with Parents)
Họ tên Người giám hộ (Trường hợp Học sinh không ở cùng với Phụ Huynh)
Relationship to student
Mối quan hệ với học sinh
Email

Mobile phone
Điện thoại di động

Guardians
Người giám hộ

APPLICATION FORM/ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

SIBLING INFORMATION - THÔNG TIN ANH, CHỊ, EM
Full name
Họ tên

APPLICATION FORM/ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

STUDENT’S EDUCATIONAL NEEDS - NHU CẦU GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Date of birth
Ngày tháng năm sinh

Grade
Lớp

School
Trường

If you answered “Yes” to any of the questions, please provide details:
Nếu trả lời “Có” cho câu hỏi nào, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết
vào ô bên dưới:

Please tick the appropriate box
Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp

Does the student currently have any speciﬁc learning difﬁculties?
Học sinh hiện có đang gặp khó khăn gì trong việc học không?
Yes
Có

No
Không

SCHOOL HISTORY - QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
School name
Tên trường

Location (city, country)
Địa điểm (thành phố, quốc gia)

Date
Thời gian

From (M/Y): ...../......
Từ (tháng/năm)

To(M/Y): ..…./…...
Đến (tháng/năm)

From (M/Y): ...../......
Từ (tháng/năm)

To(M/Y): ..…./…...
Đến (tháng/năm)

From (M/Y): ...../......
Từ (tháng/năm)

To(M/Y): ..…./…...
Đến (tháng/năm)

Has the student ever been suspended or expelled from school for any reasons?
Học sinh có từng bị đình chỉ hoặc buộc thôi học vì bất cứ lý do nào không?
Yes
Có

Grade/ Year Language of instruction
Cấp lớp
Ngôn ngữ giảng dạy

No
Không

Has the student received any special educational support from
school or educational psychologist, specialist? If yes, please
attach previous and current records.
Học sinh có từng nhận bất kỳ hỗ trợ học tập nào từ trường hay các
chuyên gia tâm lý giáo dục? Nếu có, vui lòng đính kèm các báo cáo
liên quan.
Yes
No
Có
Không
Is the student taking any medication for emotional or behavioural
problems?
Học sinh có đang điều trị các vấn đề về tâm lý hay hành vi nào không?

Yes
Có

No
Không

MEDICAL INFORMATION - THÔNG TIN SỨC KHOẺ
If you answered “Yes” to any of the questions, please provide details:
Nếu trả lời “Có” cho câu hỏi nào, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết
vào ô bên dưới:

Please tick the appropriate box
Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp

Does the student have any medical requirements or physical
limitations? (e.g. hearing and/or vision problems or wear any dental
caps/ bridges/ braces/ plates or dentures,...)/ Học sinh có đang điều
trị y tế hoặc có giới hạn thể chất nào không? (ví dụ: vấn đề về thính
giác và/ hoặc thị giác hoặc đang đeo niềng răng hay răng giả,...)
Yes
Có

Please list the student’s special interests and talents
Vui lòng liệt kê năng khiếu, sở thích của học sinh

No
Không

Is the student taking any kind of medication?
Học sinh có đang sử dụng thuốc điều trị hay không?

Yes
Có

No
Không

Has the student had any injury or surgery?
Học sinh có từng bị chấn thương hay trải qua phẫu thuật hay không?

Please add any comments that will assist us to better understand your child
Vui lòng bổ sung các góp ý khác nhằm giúp VFIS hiểu con bạn tốt hơn

Yes
Có

No
Không

Is the student allergic to any food or medication?
Học sinh có bị dị ứng với loại thuốc hoặc thức ăn nào không?

Yes
Có

No
Không

