QUY ĐỊNH TINY FLOWER MONTESSORI SCHOOL
Quy định tại Tiny Flower Montessori (TFM) cụ thể như sau:
I. TRƯỜNG HỌC – PHỤ HUYNH:
1. Hồ sơ nhập học
-

Học sinh nhập học phải có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và nộp theo quy định của ngành giáo dục
và của trường. Khi đăng ký cho con vào học, phụ huynh có trách nhiệm cung cấp chính
xác thông tin của học sinh trong vòng hai tuần kể từ ngày nhận hồ sơ nhập học. Nhà
trường không chịu trách nhiệm với các hồ sơ học sinh nộp trễ theo quy định. Chỉ có cha
mẹ hoặc người thân mới được đăng ký nhập học, xin thôi học hoặc liên hệ với nhà trường
về các vấn đề của học sinh.

-

Phụ huynh cần nộp đầy đủ hồ sơ và đúng thời gian quy định khi đăng ký cho học sinh
nhập học tại TFM. Các thông tin cung cấp cho TFM phải hoàn toàn chính xác. Nếu có bất
kỳ sai sót nào trong việc cung cấp thông tin hoặc không có đầy đủ hồ sơ hợp lệ, nhà
trường có quyền chấm dứt việc học của học sinh tại trường.

2. Thời gian đưa đón học sinh
-

Đón học sinh, thể dục sáng, ăn sáng từ 7h00-8h10. Nếu hs đi học trễ sau 8h15 ba mẹ cho
học sinh ăn sáng ở nhà. Giờ học từ 8h30 học sinh tham gia hoạt động tại lớp học.

-

Trả học sinh từ 16h00 – 17h00.

-

Nhà trường sẽ đóng cổng 8h30 – 17h30.

3. Đồng phục – Đồ dùng cá nhân học sinh
- Nhằm phát huy tính cộng đồng cũng như giúp học sinh hoạt động tốt trong môi trường
hòa nhập chung, quý phụ huynh vui lòng cho học sinh mặc đồng phục trường thường
xuyên.
- Hàng năm vào tháng 6, bộ phận văn phòng sẽ phát quần áo đồng phục mới cho học sinh
theo size, mỗi học sinh ít nhất ba bộ quần áo, đầm váy đồng phục mới( trừ những học
sinh đã trang bị gần nhất 6 tháng). Quý phụ huynh vui lòng không mặc thêm một số quần
dài bên trong váy đồng phục của học sinh nữ khi vào trong trường.
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- Ngoài đồng phục của trường, phụ huynh vui lòng chuẩn bị đồ bơi, kính bơi. Ngoài ra, đối
với học sinh mới nhập học ở độ tuổi nhà trẻ, phụ huynh sẽ gửi thêm bốn bộ quần áo và
hai tã cho học sinh. Còn ở độ tuổi mẫu giáo, phụ huynh gửi thêm một bộ đồng phục.
- Nhà trường xin miễn nhận các đồ dùng cá nhân từ bên ngoài gửi vào cho học sinh như
nệm, mền, cặp, đồ chơi các loại khác.
- Đồ dùng cá nhân học sinh theo quy định trường như: cặp sách, quần áo, nón, nệm, mền,
drap, túi đựng đồ dùng học tập, túi đựng quần áo dơ,…
- Bình nước cá nhân (phụ huynh trang bị).
- Theo định kỳ, giáo viên sẽ gửi mền, gối, nệm để phụ huynh giặt.
- Phụ huynh không đem đồ ăn thêm vào trường cho học sinh như: sữa chua, ván sữa, trái
cây…(Học sinh sẽ được ăn uống theo nhu cầu và không hạn chế).
4. Thời gian tham gia học tại trường
-

Phụ huynh giúp học sinh đảm bảo giờ giấc và tham dự đầy đủ giờ học tại TFM, từ thứ hai
đến thứ sáu, trừ trường hợp học sinh bệnh, phụ huynh cần có hồ sơ bệnh án … và xuất
trình giấy chứng nhận của bệnh viện và/hoặc đơn xin phép về việc vắng mặt tại trường
hoặc nghỉ học với các lý do khác.

-

Phụ huynh chịu hoàn toàn trách nhiệm trong thời gian học sinh nghỉ, học sinh không
tham gia vào các chương trình học và các hoạt động khác, có thể làm ảnh hưởng đến kết
quả học tập của học sinh. Đồng thời, phụ huynh không có quyền yêu cầu giáo viên dạy
bù lại những tiết học đã mất cho riêng học sinh.

Trường hợp nghỉ đột xuất trong ngày
-

Phụ huynh điện thoại vào văn phòng trường theo số máy: (08) 5413.1466 (máy được sử
dụng gọi trực tiếp, không thể nối máy được cho các bộ phận khác) hoặc (08) 5413.1366 –
Ext: 102/105. ( có thể nối máy được cho các bộ phận khác)- Các cuộc gọi này sẽ được
ghi âm lại hoặc 0908.454.503 – Ms Trang (Phòng Tuyển sinh) để thông báo trước 8:30
sáng. Sau khi đi học lại phụ huynh sẽ bổ sung đơn xin phép và các giấy tờ có liên quan
cho nhà trường.
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-

Hàng ngày, lúc 8:30 giáo viên sẽ điểm danh trẻ theo sĩ số đi học. Nếu trẻ vắng mà nhà
trường không nhận thông tin từ phụ huynh thì giáo viên sẽ điểm danh danh bé nghỉ không
phép.

Trường hợp nghỉ dài hạn
-

Nghỉ học từ 1-2 tháng: Phụ huynh có trách nhiệm hoàn tất mẫu đơn xin nghỉ theo quy
định của nhà trường và nộp cho Phòng tuyển sinh trước 2 tuần (tính từ ngày học cuối
cùng của học sinh tại trường). Khi phụ huynh có nhu cầu cho bé nghỉ học với các lý do
khác thì phải làm đơn xin phép trước 2 tuần, tính từ ngày học cuối cùng của học sinh tại
trường. Trường hợp học sinh nghỉ vì lý do sức khỏe phụ huynh ngoài việc điện thoại,
email hoặc báo trực tiếp cho giáo viên, bộ phận văn phòng xin cho học sinh nghỉ học, thì
ngày đầu tiên đi học lại phụ huynh sẽ bổ sung ngay đơn xin phép và các giấy tờ liên quan
cho bộ phận tuyển sinh.

-

Trong năm học, tổng thời gian học sinh nghỉ tối đa 03 tháng (tương đương 66 ngày đi
học), nếu không có đơn xin phép kèm theo các giấy tờ liên quan thì Ban giám hiệu nhà
trường có quyền thông báo trước vào năm học tiếp theo về việc có thể sẽ từ chối tiếp
nhận học sinh.

5. Thực hiện đóng học phí cho trẻ đúng theo quy định của trường
-

Đóng học phí từ 1 - 5 tây hàng tháng, sau 5 tây tính thêm phí 5%/ tổng học phí (nếu
không nhận được đơn xin đóng trễ từ phía phụ huynh).

-

Nghỉ học từ 1 -2 tháng gửi đơn xin phép trước 2 tuần, tính từ ngày học cuối cùng của học
sinh tại trường.

-

Trong trường hợp phụ huynh không đóng học phí vì bất cứ lý do gì sau 15 ngày kể từ
ngày quy định đóng phí (ngày đóng phí quy định: 25 - 05 tây đầu tháng) thì nhà trường
có quyền từ chối nhận học sinh tiếp tục theo học tại trường.

6. Họp phụ huynh học sinh theo định kỳ
Dự kiến kế hoạch trong năm học 2017-2018( kế hoạch này có thể sẽ thay đổi theo tình hình
thực tế)
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-

Họp đầu năm

: Tháng 9 (theo hình thức họp tập thể)

-

Họp cuối học kỳ I

: Tháng 1 (theo hình thức họp cá nhân)

-

Họp cuối học kỳ II

: Tháng 4 (theo hình thức họp tập thể)

-

Quý phụ huynh sắp xếp thời gian dự họp theo định kỳ để trao đổi với giáo viên về tình
hình học tập của bé và những quy định của trường.

7. Quy định gửi chương trình
-

Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi phiếu nhận xét các lĩnh vực phát triển của học sinh theo định
kỳ. Giáo viên năng khiếu dạy bộ môn nhảy, âm nhạc, thể dục nhịp điệu sẽ gửi nhận xét
tới quý phụ huynh theo định kỳ.

-

Hình hoạt động của lớp (nếu có) sẽ được giáo viên gửi qua Email của phụ huynh theo
định kỳ.

-

Quý phụ huynh vui lòng theo dõi một số hình ảnh của các học sinh qua trang facebook
facebook.com/tinyflowermontessori hoặc tfm.edu.vn.

-

Nhà trường sẽ cung cấp cho mỗi học sinh mới nhập học một quyển Sổ gửi thuốc. Khi sử
dụng hết sổ này, Quý phụ huynh vui lòng nộp lại quyển sổ cũ, nhà trường sẽ cung cấp sổ
mới cho Phụ huynh. Trường hợp sổ bị thất lạc, Quý phụ huynh vui lòng đăng ký tại văn
phòng trường để mua lại quyển Sổ gửi thuốc mới cho học sinh. Nhân viên y tế chỉ nhận
cho học sinh uống thuốc khi phụ huynh điền đầy đủ thông tin vào Sổ gửi thuốc và ký tên
xác nhận.

-

Trong thời gian tới, nhà trường có thêm chương trình tổ chức sinh nhật cho các học sinh
theo các lựa chọn của Quý phụ huynh, chương trình được đăng ký theo các gói khác nhau
(Các thông tin chi tiết về chương trình và chi phí phụ huynh vui lòng liên hệ bộ phận văn
phòng).

-

Vào các dịp cuối năm học, nhà trường sẽ gửi thông báo tới phụ huynh đăng ký làm album
cuối năm cho học sinh. Mọi chi phí phụ huynh vui lòng liên hệ bộ phận văn phòng.

-

Khi nhà trường cần sự chấp thuận từ phụ huynh hoặc đưa ra thông báo đến phụ huynh thì
nhà trường chỉ cần liên hệ đến một người (bố hoặc mẹ) của học sinh là đủ. Nhà trường
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đưa ra thông báo, quy định đến phụ huynh sẽ gửi thông báo bằng văn bản, dán thông báo
đến bảng thông tin trước cửa lớp, email, để phụ huynh theo dõi và thực hiện.
8. Lịch hẹn gặp Ban giám hiệu
-

Nhằm mang lại hiệu quả trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh tại trường ngày càng
tốt hơn, cũng như nhằm giải đáp mọi thông tin, tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ phụ
huynh học sinh, nhà trường sẽ sắp xếp buổi làm việc trực tiếp giữa phụ huynh học sinh
với Ban giám hiệu vào thứ sáu hàng tuần.

-

Quý phụ huynh có thể điện thoại hoặc email để đặt hẹn giờ trước cho nhà trường sắp xếp:
 ĐT: (08) 5413.1466 (máy chỉ sử dụng gọi trực tiếp, không thể nối máy được cho các
bộ phận khác) hoăc (08) 5413.1366 – line: 102/105 (có thể nối máy được cho các bộ
phận khác)- Các cuộc gọi này sẽ được ghi âm lại.
 Email: info@tfm.edu.vn

9. Bên cạnh đó, phụ huynh cần xác nhận với nhà trường những điều sau
-

Khi học sinh bắt đầu nhập học và đang theo học tại trường, phải có đầy đủ hồ sơ hợp lệ
cũng như nghiêm túc thực hiện các quy định và nội quy nội bộ dành cho phụ huynh học
sinh được nhà trường ban hành trong quá trình học, nếu không chấp hành thì nhà trường
có quyền từ chối nhận học sinh tiếp tục theo học tại trường, phụ huynh sẽ không được
quyền yêu cầu đòi bồi hoàn hay giảm trừ bất kỳ khoản học phí nào đã nộp hoặc phải nộp
cho Nhà trường cũng như không có quyền đưa ra các thông tin khi chưa có sự đồng ý của
Nhà trường về mặt nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín của trường.

-

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong quá trình học sinh học như nghỉ học hoặc các vấn đề
khác liên quan đến học sinh thì phụ huynh vui lòng thông báo bằng văn bản ngay cho nhà
trường. Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với trường hợp không liên lạc được với
phụ huynh (dựa vào thông tin liên lạc ban đầu phụ huynh cung cấp cho nhà trường trong
hồ sơ nhập học của học sinh) trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần cung cấp thông tin đến
phụ huynh.
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-

Phụ huynh đã đọc và hiểu một cách thấu đáo các điều kiện và điều khoản được nêu ra
trong Bảng học phí của năm học hiện tại và hiểu rằng học sinh có thể sẽ bị buộc thôi học
nếu không thực hiện đúng với bất kỳ điều kiện thanh toán nào trong Bảng học phí.

-

Hàng năm vào những ngày nghỉ lễ (30/4,1/5,2/9), nghỉ hè (một tuần), nghỉ Tết (Tết
Dương Lịch và Tết Nguyên Đán)… theo quy định của Bộ Giáo Dục hoặc theo lịch của
trường được thông báo, học phí sẽ được tính tròn tháng, tất cả các khoản phí của ngày
nghỉ không được hoàn lại. Hàng năm, vào dịp lễ Tết, quý phụ huynh sẽ kết hợp với nhà
trường cùng tổ chức sự kiện, lễ hội cho các học sinh nên các khoản phí như học phí và
các khoản phí khác không được hoàn lại.

-

Phụ huynh tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh học tập, sinh hoạt và vui chơi, chấp
hành theo đúng nội quy và quy định của TFMS. Trong trường hợp học sinh không
nghiêm túc chấp hành đúng nội quy và quy định của TFMS, nhà trường có quyền áp
dụng các biện pháp cho ngưng học tạm thời hoặc buộc thôi học tùy vào mức độ vi phạm
đã được quy định trong nội quy được nhà trường ban hành trong quá trình học.

-

Phụ huynh đồng ý cho phép học sinh tham gia vào tất cả các hoạt động của nhà trường.
Nhà trường sẽ thông báo chi phí (nếu có), chương trình trước đến phụ huynh đối với các
hoạt động bên trong và ngoài của trường. Phụ huynh sẽ không tham gia vào cùng học
sinh nếu không có đề nghị từ phía nhà trường. Các chi phí cho các chương trình đăng ký
tham gia hoạt động như dã ngoại(nếu có) đã đóng nhà trường sẽ không hoàn lại trong mọi
trường hợp.

-

Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát hoặc hư hỏng tài sản,
đồ dùng cá nhân hoặc tai nạn ngoài ý muốn (như sốt, trong lúc chơi sinh hoạt, chơi chung
với bạn hoặc khi di chuyển học sinh tự té….)

-

Phụ huynh ủy quyền cho nhà trường được phép chụp hình ảnh hay quay phim học sinh về
các hoạt động của học sinh nhằm mục đích sử dụng làm tài liệu.

-

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin thì phụ huynh phải thông báo ngay bằng văn
bản với nhà trường. Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với trường hợp không liên
lạc được với phụ huynh trong trường hợp cần cung cấp thông tin đến phụ huynh.
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-

Khi nhà trường cần sự chấp thuận từ phụ huynh hoặc đưa ra thông báo đến phụ huynh thì
nhà trường chỉ cần liên hệ đến một người (bố hoặc mẹ) của học sinh là đủ.

-

Khi nhà trường đưa ra thông báo, quy định, … đến phụ huynh: gửi thông báo bằng văn
bản, dán thông báo đến Bảng thông tin trước cửa lớp để PHHS theo dõi và thực hiện.

-

Nhà trường chỉ phản hồi những ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng của phụ huynh
qua các kênh thông tin cùa nhà trường.

-

Trong năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các sự kiện dành cho các học sinh, phụ
huynh cần hỗ trợ với nhà trường như trang bị quần áo hoặc các phụ kiện, … kèm theo
(nếu có).

10. Trường hợp khẩn cấp:
-

Phụ huynh cần cung cấp đầy đủ tất cả những thông tin liên quan, trong đó có thông tin
đến sức khỏe, Lý lịch sức khỏe đã được nộp cho nhà trường và phải thông báo kịp thời
đến nhà trường khi có bất kỳ sự thay đổi nào.

-

Phụ huynh đồng ý cho học sinh được tham gia vào các hoạt động tại trường, nhưng khi
có sự cố xảy ra của trẻ thì Phụ huynh hiểu rằng, trong khi nhà trường sẽ hết sức cố gắng
để liên hệ với phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe của học sinh, tuy nhiên
điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được. Vì vậy, phụ huynh ủy quyền cho nhà
trường để tìm kiếm những tư vấn và điều trị y tế cho học sinh nếu nhà trường tin rằng đó
là trường hợp khẩn cấp và phụ huynh phải có trách nhiệm thanh toán lại tất cả các khoản
chi phí liên quan cho nhà trường (theo chứng từ do nhà trường hoặc bệnh viện nơi được
chuyển đến cung cấp).

11. Bồi thường thiệt hại vật chất:
-

Phụ huynh sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất cho nhà trường khi con em
phụ huynh có hành vi gây hư hỏng, mất mát, thiệt hại tài sản, trang thiết bị của nhà
trường.

-

Phụ huynh sẽ bồi thường căn cứ vào giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm xảy ra mất
mát, thiệt hại hoặc thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác có giá trị tương đương.
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II. QUY ĐỊNH CHO THÔI HỌC:
1. Cho ngưng học tạm thời:
-

Nhà trường có quyền áp dụng các hình thức cho học sinh ngưng học tạm thời do học sinh
vi phạm kỷ luật ở mức độ buộc tạm ngưng học theo nội quy nhà trường như đánh bạn ....
Thời gian buộc ngưng học với học sinh ít nhất là 03 ngày – 01 tuần để gia đình cùng phối
hợp và giáo dục học sinh mà phụ huynh không được quyền đòi bồi thường các chi phí
nào trong thời gian học sinh nghỉ.

2. Gửi thông báo đến phụ huynh về việc sẽ không tiếp tục tiếp nhận học sinh :
Nhà trường có quyền áp dụng hình thức gửi thông báo đến phụ huynh về việc sẽ không
tiếp tục tiếp nhận học sinh vì một trong các lý do sau:
-

Các khoản phí tồn đọng phụ huynh so với thời hạn quy định của nhà trường là 30 ngày.
Ngoài việc không tiếp tục tiếp nhận học sinh, nhà trường tiếp tục quyền yêu cầu phụ
huynh đóng đủ học phí và các khoản phải thu khác còn tồn đọng. Trường hợp các khoản
nợ bị nhắc nhở nhiều lần vẫn chưa thanh toán, nhà trường sẽ nhờ đến cơ quan chức năng
can thiệp.

-

Học sinh bị thiểu năng trí tuệ hoặc tự kỷ, được phát hiện trong thời gian học tập tại
trường, hoặc do phụ huynh không phát hiện, không thông báo trước khi học sinh nhập
học, nhà trường sẽ trưng cầu giám định, sau khi có kết quả cụ thể, sẽ cho học sinh ngưng
học và gia đình có trách nhiệm chuyển học sinh đến môi trường khác phù hợp hơn để trị
bệnh.

-

Do học sinh vi phạm nội quy nhà trường (đánh bạn, … thường xuyên và liên tục không
khắc phục hoặc gia đình không phối hợp cho bé đi khám các bác sĩ chuyên môn về mặt
tâm lý do nhà trường yêu cầu).

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ SỈ SỐ HỌC SINH
1. Chương trình (dự kiến) từ tháng 06/2017:
-

Chương trình song ngữ tại TFMS dành cho các lớp Tiny 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 trong 3 tháng
hè được tăng cường thêm thời gian dạy tiếng anh, từ 30p/tiết được tăng lên nửa ngày với
GVNN phụ trách giảng dạy gồm các lĩnh vực như: Hát, Tạo hình, Kỹ năng sống, nội trợ,
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kể chuyện, thuyết trình…và nửa ngày còn lại được áp dụng các bộ môn khác bằng giáo
viên Việt Nam hướng dẫn. Giáo viên chủ nhiệm tại các lớp trên là giáo viên việt nam.
Học phí như cũ không tăng.
-

Chương trình theo phương pháp Montessori bao gồm: Lớp Tiny 3,12,14,15. Giáo viên
chủ nhiệm là giáo viên nước ngoài. Học phí Song ngữ- Đơn ngữ Montessori không tăng.

-

Và tỉ lệ giáo viên dự kiến là: 50% là giáo viên Việt Nam, và 50% là giáo viên nước ngoài.

2. Sỉ số( dự kiến):
-

Trong thời gian tới, dự kiến kế hoạch năm học 2017 – 2018, tại TFMS sẽ chỉ nhận từ 300
– 350 học sinh, và được chia làm 13 lớp.

-

Diện tích phòng 100m2/lớp (từ Tiny 1-8), trung bình mỗi lớp là 20- 25-30-35 học sinh/35 giáo viên.

-

Tiny 1,2,3: 3 lớp; Tiny 4,5,6: 3 lớp; Tiny 7,8: 2 lớp; Tiny 9,10: 2 lớp

-

Tiny 12,14,15: 3 lớp (diện tích phòng 240m2/lớp/30-35-40 học sinh/5-6 giáo viên)

-

Trong thời gian tới hết năm học nhà trường sẽ luân chuyển đội ngũ giáo viên trong dịp
hè, giáo viên chỉ đi theo bé trong hai tuần đầu kể từ tháng 06/2017 khi chuyển lớp để bé
quen với giáo viên mới.

3. Quy định được nhận quà (nếu có):
-

Phụ huynh vui lòng không bồi dưỡng giáo viên hàng tháng. Giáo viên chỉ được nhận quà
những ngày lễ lớn hoặc sự kiện: 20/11, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, 8/3, Tổng kết
năm học.

4. Các loại đơn xin chuyển:
-

Phụ huynh có nhu cầu chuyển đổi lớp học/gia hạn thời gian học tại lớp/hoặc các nguyện
vọng khác… cho bé phải làm đơn để Ban giám hiệu xem xét và phụ huynh sẽ chịu hoàn
toàn mọi trách nhiệm.

5. Học thứ bảy
-

Phụ huynh đăng ký và đóng phí trước với văn phòng trước thứ năm hàng tuần. Lớp học
thứ 7 sẽ được mở khi có ít nhất 10 học sinh đăng ký. Giáo viên đi làm thứ bảy luân phiên
nhau, không phải Giáo viên chủ nhiệm của học sinh.
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6. Giữ trẻ ngoài giờ
-

Nhà trường giữ học sinh ngoài giờ từ 17h00 khi phụ huynh đăng ký theo tuần hoặc theo
tháng (Quý phụ huynh vui lòng điền vào form đăng ký tại Văn Phòng). Phí: 50.000
VNĐ/1 giờ.

-

Trường hợp giữ học sinh về trễ đột xuất: Quý phụ huynh đăng ký trực tiếp với Giáo viên
chủ nhiệm hoặc điện thoại vào văn phòng trường (5413.1366 hoặc 5413.1466) để đăng
ký, phí về trễ sẽ được tính 100.000 VNĐ/giờ.

7. Xe buýt
-

Tài xế xe buýt đưa đón bé theo lộ trình nên xe buýt không chờ quá 05 phút. Sau 05 phút
mà không có người đưa đón bé, tài xế xe buýt có trách nhiệm đi hết tuyến đưa các trẻ
khác về rồi sẽ quay lại trường, phụ huynh sẽ đón bé tại trường. Trên xe buýt có Sổ ký
nhận tên bé. Phụ huynh ký tên sau khi phụ huynh đã nhận bé từ cô giáo đi xe. Phụ huynh
vui lòng đón bé tại xe buýt.

-

Trong trường hợp đột xuất do kẹt đường hay vì lý do thời tiết, nhà trường sẽ liên hệ khẩn
cấp đến phụ huynh (có thể về trễ hơn từ 15-20 phút). Phụ huynh vui lòng thông báo với
giáo viên đi xe và bộ phận văn phòng trường (08) 5413.1366 – line: 102 ngay khi có sự
thay đổi về địa chỉ, số điện thoại nhà để nhà trường liên hệ trong những trường hợp cần
thiết.

Ngày ………….. tháng ………. Năm 20…..
CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN, ĐỌC VÀ HIỂU ĐẦY ĐỦ QUY ĐỊNH NÀY VÀ
ĐỒNG Ý THỰC HIỆN THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG THEO QUY ĐỊNH TRÊN
CÙNG NHỮNG ĐIỀU CHỈNH SAU NÀY CỦA NHÀ TRƯỜNG.
Họ tên học sinh:………………………………………………………………………………….
Bộ phận tuyển sinh

Phụ huynh học sinh

……………………………………

………………………………………………
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