
2. Quốc tịch/ Nationality

Quốc tịch 1/
Nationality 1

Nơi sinh/
Place of birth

Quốc tịch 2/
Nationality 2

APPLICATION FORM FOR
THE 2022 - 2023 SCHOOL YEAR

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
NĂM HỌC 2022-2023

I. THÔNG TIN HỌC SINH/ STUDENT INFORMATION  

Song ngữ tích hợp Việt - Mỹ/
Vietnam - American Bilingual Program

Quốc tế toàn phần Mỹ/
American Program

Tú tài Mỹ/ ADP

1. Thông tin chung/ General Information 

Họ và tên lót/
Last name and middle name

Tên/
First name

Tên thường gọi/
Preferred name

Ngày tháng năm sinh/
DOB

Ngôn ngữ chính/
Main language

Năm học đăng ký/
School year

Năm học đăng ký/
School year

Khối lớp/
Grade

Giới tính/
Gender

Nam/
Male

Nữ/
Female

Đăng ký chương trình 
học NH 2022 - 2023/

Apply for 2022 - 2023 
school year program



II. THÔNG TIN ANH CHỊ EM/  SIBLING INFORMATION

Có/
Yes

Không/
No

Có/
Yes

Không/
No

Có/
Yes

Không/
No

3. Địa chỉ liên lạc/ Address

Địa chỉ thường trú/ Residential address

Số nhà/
No.

Đường/ 
Street

Phường/
Ward

Quận/
District

Tỉnh/ Thành phố/
Province/ City

Họ và tên
Full name

Ngày tháng
năm sinh

DOB

Lớp
Grade

Trường đang học
Current school

Đã đăng ký nộp 
hồ sơ tại 

WASS?/ Have 
been registered 

at WASS?

Đã học tại 
WASS?/

Have been 
studied

at WASS?



III. THÔNG TIN GIA ĐÌNH/ FAMILY INFORMATION 

IV. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP/ STUDY HISTORY

Cha/ Người giám hộ 1/ Father/ Guardian 1

Họ và tên/ Full name

Quốc tịch/ Nationality

Ngôn ngữ chính/ Main language

Số điện thoại/ Phone number

Email

Mẹ/ Người giám hộ 2/ Mother/ Guardian 2

Họ và tên/ Full name

Quốc tịch/ Nationality

Ngôn ngữ chính/ Main language

Số điện thoại/ Phone number

Email

Học sinh đang sống cùng ai?/ Who do students live with?

Cha Mẹ/ Parents Cha/ Father Mẹ/ Mother Người giám hộ/ Guardian

Ai là người chịu trách nhiệm thanh toán học phí? / Who is responsible for school fees?

Cha Mẹ/ Parents Cha/ Father Mẹ/ Mother Người giám hộ/ Guardian

Trường
School

Địa điểm ( Thành phố, 
Quốc gia)

Location ( City, Country)

Cấp lớp
Grade

Ngôn ngữ giảng dạy
Teaching language



Khả năng Tiếng Anh - Kỹ năng Nói/ English - Speaking skill

Không/
None

Bắt đầu/
Beginner 

Trung bình/
Average

Nâng cao/
Advanced

Người bản xứ/ 
Native speaker

Ngôn ngữ khác ( Nếu có)/ Other languages ( If yes)

Tiếng Hoa/ 
Chinese

Tiếng Pháp/
French 

Tiếng Hàn/
Korean

Tiếng Nhật/
Japanese

Khác (vui lòng ghi rõ) 
Others ( Please note)

Khả năng Tiếng Anh - Kỹ năng Viết/ English - Writing skill

Không/
None

Bắt đầu/
Beginner 

Trung bình/
Average

Nâng cao/
Advanced

Người bản xứ/ 
Native speaker

Học sinh có cần được hỗ trợ đặc biệt từ trường cũ về khả năng Tiếng Anh không?/
Did student need support from the previous school about English subject?

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons

Học sinh đã từng học lại hoặc được nhảy lớp không?
Did the student repeat or skip classes?

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons

Học sinh có đang điều trị các vấn đề về tâm lý hay hành vi nào không? ( Tự kỷ, rối loạn tăng động giảm 
chú ý, lo âu, trầm cảm, động kinh,..)/ Is the student being treated for any psychological or behavioral prob-
lems? (Autism, attention deficit hyperactivity disorder, anxiety, depression, epilepsy, ..)

Có/
Yes

Không/
No

Học sinh có từng đạt thành tích trong các cuộc thi kiến thức, thể thao, năng khiếu, tài năng cấp quận, 
thành phố, quốc gia hay quốc tế không?/ Has the student ever got an award from the district, city, national 
or international competitions about knowledge, sports, talent?

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ / If yes, please note

V. THÔNG TIN KHÁC/ OTHER INFORMATION

Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons



Học sinh có đang điều trị y tế hoặc có giới hạn thể chất nào không? (ví dụ: Thiếu máu, tiểu đường, hen 
suyễn, các vấn đề về tim, hô hấp, cột sống, vấn đề về thính giác và/ hoặc thị giác hoặc đang đeo niềng 
răng,...)/ Does the student have any medical treatment or physical limitations? (e.g. Anemia, diabetes, 
asthma, heart problems, breathing, spine, hearing and/or vision problems or wearing braces, etc.)

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons

Học sinh có đang sử dụng thuôc điều trị hay không?/ Is the student taking any medication?

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons

Học sinh có từng bị chấn thương hay trải qua phẫu thuật không?/ Has the student ever suffered an injury 
or undergone surgery?

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons

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

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons

Học sinh có vấn đề về sức khỏe cần phải hạn chế tham gia các hoạt động thể thao, vận động hoặc các 
hoạt động dã ngoại bên ngoài không?/ Does the student have health problems that need to be restricted 
from participating in sports, movement or outdoor activities?

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons

Học sinh có cần nhận bất kỳ hỗ trợ học tập nào từ trường hay các chuyên gia tâm lý giáo dục?/ Does the 
student need to receive any support from the school or educational psychologists?

Có/
Yes

Không/
No Nếu có, vui lòng ghi rõ lý do/ If yes, please note the reasons



Phiếu đăng ký nhập học/ Application form

Học bạ/ School report

Bản sao giấy khai sinh ( Công chứng)/ Copy of a birth certificate ( Notarized)

Bản sao hộ khẩu ( Công chứng)/ Copy of a birth certificate ( Notarized)

Bản sao hộ chiếu ( Nếu là người nước ngoài)/ Copy of passport

Giấy giới thiệu chuyển trường ( Dành cho học sinh nhập học từ lớp 2 trở lên)/ 
School Transfer Documents ( For students who are from Year 2 and above)

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học ( Đối với học sinh THCS)/ 
Certificate of Completion of Primary School Program (For Middle School Students)

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở  ( Đối với học sinh THPT)/

Certificate of Completion of Middle School Program (For High School Students)

VI. HỒ SƠ NHẬP HỌC ( PHẦN CỦA VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG)/
ADMISSIONS RECORDS ( FOR ADMISSIONS DEPARTMENT):



CAM KẾT NHẬP HỌC
ADMISSIONS COMMITMENT

Phụ huynh ký tên dưới đây thừa nhận và đồng ý rằng Cam kết nhập học (Sau đây gọi là “Cam 
kết”) là một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa Hệ thống Trường PennSchool ( Sau 
đây gọi chung là “Nhà trường”) và Cha Mẹ ( Hoặc Người giám hộ) ( Sau đây gọi chung là “Phụ 
huynh”) về việc đồng ý cho học sinh nhập học tại Nhà trường. Đồng thời, bằng việc ký tên vào 
Cam kết này, Phụ huynh đồng ý với các điều khoản, chính sách sau:
The undersigned Parent (s) and/or Guardian (s) (hereby collectively referred to as “Parent (s)”) 
acknowledge(s) and agree(s) that this Admission Commitment is a legally binding commitment 
between The Pennsylvania American International School System (hereby collectively referred to 
as “the School”) and such Parent (s) subject to acceptance of enrolment of an applicant by the 
School. Besides, by signing this agreement, parents agree to the following terms and policies:

1. Hoàn tất hồ sơ nhập học và cung cấp thông tin học sinh/ Complete the application form and 
provide student information:

- Hồ sơ nhập học không được xem là hoàn chỉnh và việc giữ chỗ nhập học của học sinh không 
được cam kết cho đến khi Nhà trường xác nhận đã nhận được toàn bộ hồ sơ nhập học hợp lệ. 
Giấy tiếp nhận học sinh được gửi đến Phụ huynh khi tất cả các khoản học phí được thanh toán 
đầy đủ.
The enrolment of each applicant at PennSchool is subject to the availability of a place at the 
School and is not guaranteed until a letter of acceptance is made to the applicant by the School 
and all applicable fees have been paid in full.

- Phụ huynh cam kết rằng (1) những thông tin được cung cấp trong Đơn xin nhập học, hồ sơ 
tuyển sinh và hồ sơ báo cáo sức khỏe là xác thực và (2) phải cập nhật kịp thời các thông tin cần 
thay đổi đến Nhà trường thông qua email hoặc văn bản. 
Parent(s) guarantee(s) that all the information provided in the School Application Form, Admis-
sion Documents and Medical Records is true and correct; Please kindly update parent’s informa-
tion to the Administration Office if there are any changes. 

- Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin của Nhà trường gửi đến Phụ huynh bị 
thất lạc hoặc không kịp thời do lỗi phía Phụ huynh không cập nhật thông tin. Phụ huynh hiểu 
rằng bất cứ thông tin nào không đúng sự thật sẽ dẫn tới việc học bị tạm ngưng hoặc chấm dứt. 
Trong trường hợp này, Phụ huynh đồng ý rằng Nhà trường có quyền quyết định không hoàn trả 
học phí hoặc các phí liên quan mà Phụ huynh đã đóng.
The school is not responsible for the failure to contact or send information to Parent(s) if there is 
no updated information. The School reserves the right to suspend or expel the student from 
school without any refund of all related fees in this case.

2. Thanh toán các khoản phí/ School fees payment:

- Phụ huynh đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ các điều khoản và điều kiện nêu trong Biểu phí và 
Chính sách Học phí năm học 2022-2023 cập nhật mới nhất của Nhà trường, bao gồm các điều 
kiện về nhập học, thanh toán, thôi học và hoàn phí.
By signing this Admission Commitment, the Parent(s) agree(s) that all terms & conditions in the 
List of charges and fees of 2022 - 2023 school year has been read and understood. The Parent(s) 
acknowledges and agrees to all the terms and conditions which are mentioned in the schedule of 
fees, including: enrollment, payment, withdrawal from school and refunds.

- Phụ huynh hiểu rằng Nhà trường có quyền điều chỉnh học phí theo từng thời điểm, học phí có 
thể được điều chỉnh nhưng không tăng quá 10%/năm, ngoại trừ các trường hợp biến động về 
kinh tế hoặc chính sách của Nhà nước. 
The school has the right to adjust the school fees depending on each year but not exceed more 



than 10%/year except for these scenarios Fluctuation or Government policies. 

- Tiền ăn và các khoản phí khác có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Bất kỳ các khoản phí nào 
được đề cập và thông báo đều được căn cứ vào Biểu phí mới nhất.
Meal fees and other fees could be adjusted based on the reality. All school fees are based on the 
most updated schedule of fees.

- Nhà trường có quyền từ chối học sinh nhập học hoặc tiếp tục học nếu một trong các khoản phí 
không được thanh toán theo đúng lịch hẹn đã được quy định tại Biểu phí mới nhất.
The school reserves the right to cancel the enrolment or not to accept a student into the School if 
Tuition fees are not paid by the applicable payment date specified in the Schedule of Fees.

3. Chia sẻ trách nhiệm pháp lý/ Liability sharing:

- Phụ huynh đồng ý rằng học sinh khi đi học sẽ gặp những tình huống rủi ro. Nhà trường nỗ lực 
cao nhất để ngăn ngừa các rủi ro cho học sinh khi tham gia học tập tại Nhà trường. Nhà trường 
được miễn trừ trách nhiệm với bất kỳ chấn thương nào có thể xảy ra đối với học sinh trong khi 
học tập và tham dự các hoạt động do Nhà trường tổ chức, trừ khi sự tổn hại đó phát sinh từ sự 
cẩu thả và thiếu trách nhiệm của Nhà trường.
Parents agree that students going to school will encounter risky situations. The School makes the 
best efforts to prevent risks for students when participating in learning at the School. The School 
is exempt from liability for any injury that may occur to a student while studying and participating 
in School-organized activities, unless such harm arises from negligence and irresponsibility of the 
School. 

- Phụ huynh đồng ý rằng Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do lỗi của Nhà 
trường. Việc xác nhận nguyên nhân gây ra thiệt hại sẽ được thông qua các biên bản ghi nhận sự 
việc được khai bởi học sinh, nhân chứng, giáo viên/ nhân viên, bộ phận Y tế của Nhà trường và 
kết quả điều tra của cơ quan Nhà nước ( nếu cần).
Parents agree that the School will be liable for damages caused by the School's fault. The confir-
mation of the cause of the damage will be through the records of the incident testified by 
students, witnesses, teachers/employees, the School's Health Department and the results of the 
agency's investigation (if necessary).

- Phụ huynh đồng ý rằng Nhà trường không chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại hoặc 
mất mát đối với đồ dùng cá nhân của học sinh bao gồm các thiết bị điện tử, vật có giá trị.
The parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that the school is not reliable in losing student’s 
belongings including electrical equipment, money, and valuables.

- Phụ huynh có trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ những mất mát hoặc hư hỏng nào về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, tài liệu của Nhà trường do học sinh gây ra.
Parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that compensation to the school shall be made for any 
damage caused by the student who violates the school’s facilities, documents which are men-
tioned in the school’s rules and regulations or other misconduct.

- Phụ huynh phải đón học sinh ngay sau giờ học theo thời gian quy định của Nhà trường. Sau thời 
gian quy định, Nhà trường có quyền áp dụng phí chăm sóc ngoài giờ theo quy định 
(150.000VNĐ/ giờ). Phụ huynh cam kết không quy kết, khiếu kiện trách nhiệm đối với Nhà 
trường, cũng như Giáo viên và Nhân viên Nhà trường về sự an toàn, lành mạnh của học sinh 
trong trường hợp Phụ huynh đưa đón học sinh ngoài khung giờ quy định.
Parent(s) need(s) to pick the student up right after school time. The school will collect additional 
fees if the student stays at school after regular hours for tutorial/clubs (150.000VND/ hour). Parents 
commit not to attribute or claim responsibility to the School, as well as to Teachers and School 
staff for the safety and health of students in case that Parents pick up and drop off students 
outside of the specified time frame.

- Phụ huynh đồng ý rằng khi gửi thuốc đến Phòng Y tế của Nhà trường cần kèm theo thông tin 
tên học sinh, tên thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử dụng. Trong trường hợp khẩn cấp, Phụ 
huynh ủy quyền cho Phòng Y tế nhà của Nhà trường sơ cấp cứu tại chỗ hoặc đưa học sinh đến 



cơ sở y tế gần nhất. Phụ huynh sẽ không khiếu nại hoặc yêu cầu nhà trường chịu bất kỳ trách 
nhiệm nào liên quan đến chi phí cũng như các vấn đề khác phát sinh từ việc điều trị này.
The parent(s) acknowledge(s) and agree(s) to leave medicine at the First Aid room with required 
information such as: Student’s name, prescription and instructions. For emergency situations, 
Parents authorize the School's Health Department to give first aid on the spot or take the student 
to the nearest medical facility. Parents will not claim or hold the school responsible for any costs 
or other problems arising from this treatment. 

4. Quy định về học tập và kỷ luật của Nhà trường/ Policy on study and discipline of the School:

- Phụ huynh đồng ý và đảm bảo rằng học sinh sẽ tuân thủ các Nội quy đã nêu trong Sổ tay Phụ 
huynh, các chính sách về học thuật khác được công bố và được sửa đổi theo thời gian. 
The parent(s) agree(s) and guarantee(s) that the student will comply with the School Rules which 
are in the Parent(s) Handbook, the adjustment of Academic strategies year-by- year.

- Phụ huynh hiểu và đồng ý với Nhà trường từ Năm học 2021-2022 trở đi, số lượng học sinh không 
quá 28 học sinh trên một lớp.
The parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that from the school year 2021-2022, the School will 
adjust  the number of students in the class which will not exceed 28 students per class.

- Phụ huynh đồng ý rằng Nhà trường có quyền tạm ngưng hoặc buộc thôi học nếu học sinh 
không tuân thủ nội quy của Nhà trường. Trong trường hợp đó, Nhà trường sẽ thông báo cho Phụ 
huynh và giải quyết các thủ tục chuyển trường cho học sinh trong thời hạn tối đa là 45 ngày. Nhà 
trường có quyền từ chối hoàn trả bất kỳ các khoản phí nào đã được thanh toán trước đó.
Parents agree that the School has the right to suspend or withdraw a student if they fail to comply 
with the School's rules. In that case, the School will notify the Parents and handle the transfer 
procedures for the student within a maximum period of 45 days. The school reserves the right to 
refuse to refund any fees previously paid.

- Phụ huynh hiểu rằng các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại là một phần trong chương trình học 
và học sinh phải hoàn thành đủ các điều kiện của chương trình. Phụ huynh đồng ý cho học sinh 
tham gia các hoạt động do Nhà trường tổ chức bao gồm các chuyến dã ngoại/giờ học ngoại 
khóa và thanh toán đầy đủ chi phí của các hoạt động này (Học sinh chỉ được phép vắng mặt vì lý 
do sức khỏe).
The Parent(s) acknowledge(s) that the Extra-curricular activities, field trips are a part of the 
school's main course and students need to complete all assigned tasks. This program includes 
field trips/extra periods. Parent(s) needs to pay in full. The student is allowed to be absent from 
field trips due to his/her health problems.

- Phụ huynh cho phép Nhà trường sử dụng hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật và/hoặc các tư liệu 
khác liên quan đến học sinh trong các tài liệu quảng bá của Nhà trường mà không phải trả bất 
kỳ chi phí nào liên quan.
The parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that images taken of the child/children, artwork and 
other documents for promotional purposes and the school is not reliable in paying any fees.

- Phụ huynh đồng ý và hỗ trợ những chương trình đào tạo Nhà trường triển khai và những yêu 
cầu đặc biệt về lịch hoạt động của học sinh theo yêu cầu của Nhà trường, cũng như cam kết đảm 
bảo Chính sách trung thực trong học thuật của Nhà trường.
The parent(s) agree(s) and support(s) the educational program which is implemented by the 
school and other requirements of activities schedule and guarantee of Academic Honesty Policy.

5. Trường hợp bất khả kháng/ Force majeure situation:

- Phụ huynh biết rằng việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà trường sẽ được tạm dừng 
hoặc thay đổi hình thức trong trường hợp Nhà trường không thể hoạt động theo điều kiện thông 
thường vì lý do bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như thiên tai, bão 
lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh hoặc lệnh cấm của Chính phủ cũng như bất kỳ sự 
kiện nào xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Nhà trường.



The parent(s) acknowledge(s) and agree(s) that the work to fulfill the obligations and responsibili-
ties of the School will be paused or reconfigured in case that The School is unable to operate 
under normal conditions for majeure reasons including but not limited to the following: circum-
stances such as natural disasters, hurricanes, fires, wars, terrorism, epidemics or government bans 
as well as any events out of the control of the School.

- Trong các trường hợp bất khả kháng trên, khi Nhà trường đã nỗ lực xử lý nhưng không thể hoạt 
động bình thường vì lý do khách quan hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, Nhà 
trường sẽ sử dụng khoản học phí đã thu ( không quá 80%) để duy trì các hoạt động cần thiết và 
đảm bảo cung cấp chương trình giảng dạy trực tuyến trong khả năng tối đa của Nhà trường. Các 
khoản phí dịch vụ như phí ăn, phí học tập thực tế, phí xe đưa rước không sử dụng sẽ được hoàn 
trả cho Phụ huynh.
In the above force majeure cases, when The School has made every effort to handle it but cannot 
operate normally for objective reasons or at the request of the competent authorities, the School 
will use the tuition fee already paid (no more than 80%) to maintain necessary activities and 
ensure the provision of online curriculum to the fullest extent of the capacity. Service fees such as 
meal fees, bus services, and unused  fees will be refunded to parents.

Bằng việc ký tên xác nhận vào Cam kết này, Phụ huynh đã được cung cấp đầy đủ thông tin về 
các chính sách và hoạt động giáo dục của Nhà trường. Phụ huynh đã đọc, hiểu và đồng ý với 
những cam kết nhập học đã nêu trên. Phụ huynh đồng ý rằng Phụ huynh và học sinh sẽ bị ràng 
buộc bởi các nghĩa vụ và quyền lợi trong Cam kết này và bất kỳ sửa đổi nào trong thời gian tiếp 
theo theo thông báo của Nhà trường.
By signing this Admission Commitment, Parent(s) agree(s) that they have read, understood and 
agreed to be bound by the obligations in this commitment and by subsequent amendment(s) as 
notified by the school from time to time 

Họ và tên học sinh/ Student’s full name:

Chữ ký của Cha/ Mẹ/ Người giám hộ

Signature of Parents/ Guardians:

Họ và tên người ký/ Signature full name:

Ngày/tháng/năm/ Date:


