ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC HÈ
Summer School Application Form

Thông tin học sinh - Student information
Họ và tên

Ảnh 4x6

Full name

Photo 4x6

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Quốc tịch

DOB

Place of birth

Gender

Nationality

Địa chỉ thường trú
Permanent address

Điện thoại

Địa chỉ tạm trú

Tel.

Temporary address

Thông tin phụ huynh - Parent information
Cha - Father

Mẹ - Mother

Họ và tên
Full name

Quốc tịch
Nationality

Số CMND
ID no.

Ngày cấp
Issue date

Nơi cấp

Place of issue

Nghề nghiệp
Profession

Tên công ty

Company name

Địa chỉ công ty
Work address

Điện thoại công ty
Office tel.

Di động
Mobile

Địa chỉ email
E-mail

* Liên hệ khác trong trường hợp khẩn cấp
Emergency contact

Họ và tên
Full name

Số điện thoại

Quan hệ với học sinh

Phone number

Relationship to student

Trường học hiện tại - Current education
Tên trường
School name

Thành phố/Quốc gia Thời gian học Lớp
City/Country

Years

Grades

Ngôn ngữ giảng dạy
Language in use

Thông tin anh chị em của học sinh - Student’s siblings information
Tên anh, chị, em

Khối lớp

Name of siblings

Grade

Trường đang theo học

Currently enrolled at school

Tình trạng sức khoẻ của học sinh - Student health condition
Vui lòng ghi rõ các tình trạng bệnh lý bên dưới (nếu có)
Please provide information about the following (if any)

Bệnh sử

Medical history

Các loại dị ứng
Allergies

Thông tin khác
Other information

* Học sinh có bất kỳ khuyết tật/lưu ý nào ảnh hưởng đến quá trình học tập không?
Does the student have any disability/special condition that affects their studies?

Có

Yes

Không
No

Nếu có, vui lòng nêu rõ
If any, please advise

* Học sinh có cần bất kỳ hỗ trợ đặc biệt nào trong quá trình học tập không?
Does the student need any special support with their studies?

Có

Yes

Không
No

Nếu có, vui lòng nêu rõ
If any, please advise

Thông tin khoá học đăng ký - Course information
Vui lòng chọn khoá học đăng ký

Cơ sở Nam Long

Cơ sở Vạn Phúc

Mẫu giáo

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trọn khoá 6 tuần

Khác (3 tuần, 4 tuần, 5 tuần)

Please indicate your choice
Kindergarten

Full 6-week course

Nam Long Campus
Elementary School

Vạn Phúc Campus
Middle School

Other (3 weeks, 4 weeks, 5 weeks)

* Vui lòng cho biết gia đình biết đến Khoá học hè EMASI thông qua kênh nào?
Please specify where did you learn about EMASI Summer School?

Facebook

Trang chủ

Văn phòng Tuyển sinh

Google

Bạn bè / Người thân

Khác

Website

Friends / Relatives

Admissions Office
Other

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm - Liability waiver
Tôi (Cha mẹ/Thành viên trong gia đình/Người giám hộ - gọi chung là “Phụ huynh”) cam đoan hiểu và tuân theo các quy
định của Hệ thống trường Song ngữ Quốc té EMASI về an ninh, liên lạc, nguồn lực và kế hoạch tổ chức để loại trừ mọi
rủi ro có thể xảy ra. Tôi miễn toàn bộ trách nhiệm cho Nhà trường khi xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào trong Khóa
học hè 2019, trừ trường hợp được chứng minh những sự cố đó hoàn toàn do sự bất cẩn của Nhà trường gây nên.
I (Parent/Family member/Guardian-referred to as “Parent”) declare that I understand and well follow EMASI International Bilingual Schools’
policy guidelines on security, communication, resources and planning to eliminate any risks. I release the School from liability in respect of
any unforeseen eventuality in the Summer School 2019, except to the extent that arises from the gross negligence of the School.

Nhà trường không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc hư hỏng liên quan đến tài sản cá nhân của Học sinh.
The School is not liable for any loss or damage to camper’s personal belongings.

Tôi đồng ý cho Nhà trường sử dụng hình ảnh của con tôi phục vụ cho các hoạt động quảng bá của Trường.
I authorise the School to take photographs of my children for the School’s use.

Chữ ký và họ tên

Full name & Signature

Ngày
Date

