
 
     

LIST�OF�ADMISSION�FILES
DANH�MỤC�HỒ�SƠ�NHẬP�HỌC

STUDENT’S�FULLNAME�|�HỌ�TÊN�HỌC�SINH:

GRADE�|�LỚP:�
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Birth�certificate
Bản�sao�giấy�khai�sinh�hợp�lệ

Passport
Hộ�chiếu�(Dành�cho�phụ�huynh�nước�ngoài)

A�notarized�copy�of�family�record�book
Bản�sao�hộ�khẩu�có�công�chứng

Medical�report
Phiếu�khám�sức�khỏe

1�Photo�4x6�cm
01�tấm�hình�4x6�cm

Application�Form
Đơn�	ăng�ký�nhập�học

Psychological�information�(For�Early�Years�Students)
Phiếu�	ặc�	iểm�tâm�lý�trẻ�(Dành�cho�Mầm�non)

Student’s�school�report
Học�bạ

Certicate�of�Primary�school�completion�(for�Grade�6�students)
Giấy�chứng�nhận�hoàn�thành�cấp�Tiểu�học�(	ối�với�học�sinh�lớp�6)

Certicate�of�Secondary�school�completion�(for�Grade�9�students)
Giấy�chứng�nhận�hoàn�thành�cấp�Trung�học�cơ�sở�(	ối�với�học�sinh�lớp�9)

Le�er�of�transferring�school
Giấy�giới�thiệu�chuyển�trường�(	ối�với�học�sinh�lớp�9)

Tuition�policy
Quy�	ịnh�học�phí

Shu�le�service�form
Mẫu�	ơn�ủy�quyền

Parent’s�signature
Chữ�ký�phụ�huynh

Fullname�|�Họ�&�Tên

Date�|�Ngày

Admission�staff’s�signature
Chữ�ký�NV�tuyển�sinh

Fullname�|�Họ�&�Tên

Date�|�Ngày
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ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

1. THÔNG TIN HỌC SINH

2. THÔNG TIN PHỤ HUYNH

Họ:                                            Tên đệm:                                 Tên:                       

Tên thường gọi:

Quốc tịch:

Ngày sinh:                                                     Giới tính:       Nam                  Nữ     

Ngôn ngữ thứ nhất:

Ngôn ngữ thứ hai:

Email của học sinh (Đối với học sinh Trung học):

Tên và tuổi của anh/chị/em đang học tại Tesla:

Học sinh đã đăng ký hoặc tham gia học tại Tesla trước đây?            Có                    Không

Học sinh hiện đang sinh sống với?                       Cha mẹ                     Người giám hộ

Họ mẹ:                                                   Tên:

Quốc tịch:               Ngôn ngữ đầu tiên:

Số điện thoại của mẹ:              Email của mẹ:

Họ cha:                                                    Tên:

Quốc tịch:               Ngôn ngữ đầu tiên:

Số điện thoại của cha:              Email của cha:

Địa chỉ:

Nếu học sinh đang sinh sống với người giám hộ, vui lòng điền thông tin của người giám hộ bên dưới:

Họ của Người Giám hộ 1:     Tên:   

Quốc tịch:       Ngôn ngữ đầu tiên:   

Số điện thoại của Người giám hộ1 :    Email của Người giám hộ 1:   

Họ của Người Giám hộ 2:     Tên:    

Quốc tịch:       Ngôn ngữ đầu tiên:   

Số điện thoại của Người giám hộ 2:    Email của Người giám hộ 2:

Địa chỉ: 
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Vui lòng liệt kê 2 trường học gần đây nhất cùng với các bản sao của các học bạ, bảng điểm. Nếu từ lớp 6 trở lên và chưa có học bạ bằng tiếng Anh, vui lòng nhờ Công 

chứng hoặc Công ty dịch sang tiếng Anh. Sau đó, nộp bản sao của Học bạ bằng tiếng Việt và Học bạ đã được dịch sang tiếng Anh có đóng dấu. Các tài liệu này cần có 

bản dịch tiếng Anh Công chứng hoặc Công ty đã dịch thuật có đóng dấu. Quá trình tuyển sinh không thể tiến hành nếu không có những tài liệu này.

1. Tên trường:                Ngôn ngữ giảng dạy:

Địa chỉ trường:

Ngày nhập học:  Từ (Tháng và Năm):                              Đến (Tháng và Năm):                       Năm/Lớp:

Vui lòng cho biết lớp cuối cùng đã hoàn thành đầy đủ chương trình

2. Tên trường:                Ngôn ngữ giảng dạy:

Địa chỉ trường:

Ngày nhập học:  Từ (Tháng và Năm):                              Đến (Tháng và Năm): 

Vui lòng cho biết lớp cuối cùng đã hoàn thành đầy đủ chương trình:                              Ngày hoàn thành (NGÀY/THÁNG/NĂM):

Chương trình giảng dạy ( Quốc gia Việt Nam,  Hệ thống song ngữ , Sử dụng Tiếng anh để giảng dạy)  

Vui lòng liệt kê sở thích / tài năng cụ thể của học sinh hoặc các hoạt động ở trường mà học sinh đã tham gia

Có bao giờ học sinh bị đình chỉ hoặc yêu cầu rút khỏi trường học không?           Có                Không

Nếu có vui lòng giải thích:

Nếu không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ, học sinh đã được hướng dẫn hoặc có kinh nghiệm về tiếng Anh chưa?           Có                Không

Nếu có, trong tình huống nào:      Trong bao lâu:

Vui lòng đánh dấu vào mức độ thông thạo tiếng Anh của trẻ:        Sơ cấp              Trung cấp                  Nâng cao

Quý vị sử dụng ngôn ngữ nào ở nhà?                                     

Con em quý vị nói những ngôn ngữ nào khác?

Có bao giờ chương trình giáo dục của học sinh bị sửa đổi vì bất kỳ lý do nào sau đây không?

Hành vi:                 Có                     Không                       Học vấn:           Có                       Không                  Năng khiếu / Tài năng:          Có                      Không

Nếu có, vui lòng giải thích:   

Học sinh hiện có nhận bất kỳ Hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt nào không: Có      Không

Nếu có, vui lòng giải thích:   

Học sinh đã bao giờ được kiểm tra bởi Chuyên gia tâm lý chưa? Có      Không

Nếu có, xin vui lòng giải thích và đính kèm các hồ sơ trong quá khứ và hiện tại 

  Học sinh có bất kỳ khuyết tật nào về sức khỏe hoặc thể chất không?               Có                   Không

Nếu thông tin này chưa được cung cấp ở trên, vui lòng giải thích

3. QÚA TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH (Học sinh bắt đầu đi học ở độ tuổi nào?)
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4. THÔNG TIN VIỆC LÀM CỦA PHỤ HUYNH

5. THÔNG TIN TUYỂN SINH

6. THÔNG TIN THANH TOÁN

7. HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỂ NHẬP HỌC

8. LƯU Ý QUAN TRỌNG

Tên của Công ty/ Tổ chức:                                                                                                                                 

Tên của phụ huynh:                                                                                                                                                   

Chức vụ:     

Điện thoại cơ quan:      Email cơ quan:  

Lớp dự kiến:

Ngày nhập học dự kiến (NGÀY/THÁNG/NĂM):

Thời gian lưu trú dự kiến:                               Ngày dự kiến rút đơn (THÁNG/NĂM):

Chịu trách nhiệm thanh toán phí :  Phụ huynh  Công ty  Cả hai  (Phụ huynh (%)                      Công ty  (%)                    )

 Tên thanh toán: (Nếu khác với tên phụ huynh hoặc tên công ty ở trên):                                                                                           

Email Liên hệ Thanh toán:    

Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm cuối cùng về việc đóng học phí; bất kể có sự cam kết nào giữa cha mẹ và công ty hay không. Để biết thêm thông tin hoặc thảo 

luận, vui lòng liên hệ: Accounting@tesla.edu.vn

1. Đơn đăng ký

2. Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu của học sinh.

3. Nộp ảnh cỡ hộ chiếu gần đây nhất trực tiếp hoặc qua email Tuyển sinh dưới dạng tệp pdf, phông nền trắng, độ phân giải tốt.

4. Hai bản học bạ cuối cùng từ trường hiện tại. Bảng điểm nếu lớp 9 trở lên. Nếu học bạ không phải bằng tiếng Anh, cần có bản dịch tiếng Anh của Công chứng viên 

hoặc Công ty có đóng dấu.

5. Hoàn thành mẫu khai báo y tế với tất cả các mũi tiêm chủng bắt buộc và được nộp cùng với Học bạ.

1. Các mẫu đơn đăng ký nên được nộp sớm nhất có thể vì chỉ tiêu tuyển sinh của trường có hạn.

2. Đơn đăng ký sẽ không được xử lý cho đến khi nhà trường nhận được khoản thanh toán phí đầu tiên, không hoàn lại.

3. Các tài liệu khác được liệt kê ở trên có thể được nộp riêng sau khi hoàn thành và gửi đơn đăng ký. 
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9. THỎA THUẬN GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH/ NGƯỜI GIÁM HỘ

Kính gửi Hiệu trưởng nhà trường, tôi/ chúng tôi mong muốn đăng ký 

Họ:      Tên:      Tên đệm:   

Nếu đơn đăng ký này được thực hiện và con em chúng tôi trở thành học sinh của Tesla. Tôi/ Chúng tôi đồng ý với các điều kiện đăng ký sau đây:

1. Tôi / chúng tôi hiểu và hoàn toàn nhất trì với Triết lý và Sứ mệnh của nhà trường và cam kết tuân thủ các quy định của nhà trường, quyền hạn của Hiệu trưởng và 

Hội đồng quản trị của trường.

2. Tôi / chúng tôi đồng ý cung cấp tất cả tài liệu học tập được yêu cầu cho Tesla với mục đích ghi danh và kết nối Hiệu trưởng hoặc Cố vấn của Tesla với trường hiện tại 

/ trước đây để cung cấp thêm thông tin nếu yêu cầu.

3. Tôi / chúng tôi đồng ý rằng nhà trường có quyền, sau khi nhập học, từ chối thu nhận học sinh bất kỳ lúc nào nếu có bằng chứng là khi làm hồ nhập học vào trường 

cho con em mình phụ huynh đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc nhà trường không có các nguồn lực để đáp ứng thành công các nhu cầu cá nhân của học sinh đó.

4. Tôi / chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong lịch đóng học phí cho năm học hiện tại. Tôi / chúng tôi đồng ý rằng đối với việc 

thanh toán phí, chúng tôi cùng nhau chịu trách nhiệm, bất kể có thư từ một công ty hoặc tổ chức nêu rõ ràng là có chấp nhận toàn bộ trách nhiệm đóng phí hay 

không.

5. Tôi / chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí như được nêu chi tiết trên hóa đơn và tôi / chúng tôi hiểu rằng việc không thanh toán vào hoặc trước ngày 

được yêu cầu thì nhà trường sẽ không tiếp tục để học sinh tham gia học tập tại Tesla. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo các khoản phí được thanh toán đúng hạn.

6. Tôi / chúng tôi đồng ý chấp nhận và cam kết tuân thủ các quy tắc quản lý và các yêu cầu về sức khỏe , y tế vì sự an toàn của tất cả học sinh và giáo viên tại trường. 

Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo các bằng chứng về kiểm tra y tế và chủng ngừa bắt buộc phải được cung cấp cho nhà trường trong thời gian quy định. Tôi / chúng tôi 

hiểu và chấp nhận rằng học sinh có thể được yêu cầu thực hiện thêm các biện pháp y tế khẩn cấp và / hoặc các biện pháp phòng ngừa an toàn trong thời gian dịch 

bệnh bùng phát hoặc khi các biện pháp điều tra y tế theo chính sách nhà trường hoặc Hiệu trưởng cho là cần thiết.

7.  Tôi / chúng tôi đồng ý rằng Nhà trường và giáo viên có thể thay mặt phụ huynh thực hiện các biện pháp kỷ luật được cho là cần thiết hoặc phù hợp với học sinh 

theo các hướng dẫn được quy định trong chính sách kỷ luật của nhà trường.

8. Tôi / chúng tôi đồng ý rằng Trường có thể đình chỉ hoặc từ chối thu nhận học sinh do không tuân thủ các điều kiện của Thỏa thuận này, cũng như vi phạm nghiêm 

trọng nội qui của trường.

9. Tôi / chúng tôi đồng ý rằng tất cả các học bạ của học sinh, tài liệu tham khảo, thư giới thiệu và các tài liệu hỗ trợ khác được gửi đến Bộ phận Tuyển sinh để hỗ trợ 

đơn đăng ký cho Tesla, khi nhận được, sẽ trở thành tài sản của trường và được coi là bí mật nghiêm ngặt . Nhà trường có toàn quyền quyết định việc tiết lộ, cho phép 

truy cập, cung cấp bản sao hoặc trả lại thông tin đó cho bất kỳ bên nào có thể yêu cầu thông tin đó.

10. Tôi / chúng tôi đồng ý rằng nhà trường không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào đối với đồ đạc cá nhân của học sinh.

11. Tôi / chúng tôi đồng ý cho phép con tôi / chúng tôi tham gia vào tất cả các hoạt động của trường, bao gồm các chuyến du ngoạn / dã ngoại do trường   tổ chức. 

Tesla Education Group | Tel: (028) 7307 9889 | Email: admission@tesla.edu.vn | www.tesla.edu.vn 



10. THỎA THUẬN GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH/ NGƯỜI GIÁM HỘ

11. Tôi / chúng tôi đồng ý rằng trong trường hợp khẩn cấp, nhà trường được phép chăm sóc và / hoặc điều trị y tế thích hợp.

12. Tôi / chúng tôi đồng ý rằng các hình ảnh và bản ghi âm của học sinh có thể được sử dụng làm tài liệu tiếp thị.

13. Tôi / chúng tôi cam kết bồi thường thiệt hại và không quy trách nhiệm cho nhà trường, quản lý và nhân viên đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ 

hậu quả của việc này và cam kết tiếp tục mua bảo hiểm cho con em chúng tôi khi cần thiết, đặc biệt là liên quan đến việc đi lại và các hoạt động xã hội của trường, 

chống lại mọi rủi ro.

14. Tôi / chúng tôi hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách sử dụng công nghệ thông tin của Tesla.

15. Tôi / chúng tôi đồng ý đọc và tuân theo các quy định và hướng dẫn của Sổ tay Phụ huynh & Học sinh Tesla.

Chữ ký của Phụ huynh:                                                                                Ngày:     
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SHUTTLE SERVICE FORM
Mẫu đơn ủy quyền

Student’s name. Họ tên học sinh  .............................

.................................................................................................

Class. Lớp   ........................................................................

Teacher. Giáo viên   ...........................................................

..................................................................................................

Parents are requested to submit: 01 photo to the Admissions department or email:

admission@tesla.edu.vn

Yêu cầu phụ huynh đưa đón bé nộp: 01 hình thẻ tới Phòng tuyển sinh hoặc qua email:

admission@tesla.edu.vn

TAN BINH CAMPUS
171B Hoang Hoa Tham,

W.13, Tan Binh Dist., HCMC

PHU NHUAN CAMPUS
Golden Mansion, 119 Pho Quang,

W.9, Phu Nhuan Dist., HCMC

facebook.com/Teslaedugroup www.tesla.edu.vn

(028) 7307 9889      (+84) 98 494 8080       admission@tesla.edu.vn

01. STUDENT’S DETAILS. THÔNG TIN HỌC SINH

Date of birth. Ngày tháng năm sinh  .........................

.................................................................................................

Home address. Địa chỉ thường trú   .........................

...................................................................................................

.................................................................................................

Fullname. Họ tên  .............................................................

.................................................................................................

Relationship. Mối quan hệ   .........................................

Year of birth. Năm sinh   ................................................

ID card number. Số CMND   .........................................

..................................................................................................

 Emergency contact. Số điện thoại khẩn   ...............

..................................................................................................

02. PARENTS’S PICK UP DETAILS. THÔNG TIN PHỤ HUYNH ĐƯA ĐÓN

Fullname. Họ tên  ...................................................................................................................................................................

Relationship. Mối quan hệ   ...................................................................................................................................................

Year of birth. Năm sinh   .........................................................................................................................................................

ID card number. Số CMND   ...............................................................................................................................................

Emergency contact. Số điện thoại khẩn   .....................................................................................................................

Fullname. Họ tên  .............................................................

.................................................................................................

Relationship. Mối quan hệ   .........................................

Year of birth. Năm sinh   ................................................

ID card number. Số CMND   .........................................

..................................................................................................

 Emergency contact. Số điện thoại khẩn   ...............

..................................................................................................



 
     

CHILD�PSYCHOLOGICAL
INFORMATION

ĐẶC�ĐIỂM�TÂM�LÝ�TRẺ
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1.�STUDENT’S�DETAILS�|�THÔNG�TIN�HỌC�SINH

2.�PARENTS’S�DETAILS�|�THÔNG�TIN�PHỤ�HUYNH

Student’s�full�name�|�Họ�tên�học�sinh:
Date�of�birth�|�Ngày�tháng�năm�sinh:�� �����������������Gender�|�Giới�tính:�����������Male�|�Nam������������Female�|�Nữ
Place�of�birth�|�Nơi�sinh:��� � ������Nationality�|�Quốc�tịch:��
Ethnic�origin�|�Dân�tộc:���� � ������Religion�|�Tôn�giáo:��
Home�address�|�Địa�chỉ�thường�trú:��
Mailling�address�|�Địa�chỉ�liên�hệ:��� � ����������������������
Mobile�number�|�Số��iện�thoại:�� ���������������������������

Father’s�fullname�|�Họ�tên�bố:����
Year�of�birth�|�Năm�sinh:���� � Nationality�|�Quốc�tịch:��
Occupation�|�Nghề�nghiệp:� � Education�level�|�Trình��ộ�văn�hoá:���
Mobile�phone�number�|�Số��iện�thoại:����� ��������������Email�|�Thư��iện�tử:��

Mother’s�fullname�|�Họ�tên�mẹ:��
Year�of�birth�|�Năm�sinh:���� � Nationality�|�Quốc�tịch:��
Occupation�|�Nghề�nghiệp:�� � Education�level�|�Trình��ộ�văn�hoá:
Mobile�phone�number�|�Số��iện�thoại:����� ��������������Email�|�Thư��iện�tử:

Number�of�child�|�Số�người�con:��
After�school�time,�who�interacts�the�most�with�your�child?
Khi��i�học�về�trẻ�tương�tác�với�ai�trong�gia��ình�nhiều�nhất?

How�much�time�on�average�do�you�spend�with�your�child�after�work?
Trung�bình�bao�nhiêu�giờ/ngày�bố/mẹ�dành�thời�gian�tiếp�xúc�với�trẻ�sau�giờ�làm?
�
�
Does�your�child�normally/usually�share�his/her�troubles�with�family�members?
Trẻ�con�thường�chia�sẻ�những�vấn��ề�trên�lớp�học�với�gia��ình�không?
�
�
Do�you�usually�go�on�business�trips?�|�Bố/mẹ�có�thường�xuyên��i�công�tác�không?

3.�EMERGENCY�CONTACT�|�LIÊN�LẠC�KHẨN

Please�provide�the�information�of�guardians�who�can�be�contacted�if�you�cannot�be�reached.
Vui�lòng�cung�cấp�thông�tin�những�người�có�thể�liên�lạc�trong�trường�hợp�không�liên�lạc��ược�với�phụ�huynh

Full�name�|�Họ�&�tên Mobile�phone�|�Điện�thoạiRelationship�|�Mối�quan�hệ
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4�.�PSYCHOLOGICAL�INFORMATION�|�ĐẶC�ĐIỂM�TÂM�LÝ

5.�EDUCATION�EXPERIENCE�|�KINH�NGHIỆM�NUÔI�DẠY�TRẺ�CỦA�PHỤ�HUYNH

When�does�your�child�usually�eat�in�day?�|�Trẻ�thường�ăn�vào�lúc�nào�trong�ngày?
�
�����������Easy�to�eat�|�Dễ�ăn�����������������������������������Difficult�to�eat�|�Khó�khăn�
What�is�your�child�favorite�foods?�|�Trẻ�thích�ăn�món�gì�nhất?
�
What�does�your�child�not�like�to�eat?�|�Trẻ�không�thích�ăn�món�gì?

Does�your�child�have�any�food�allergies?�|�Trẻ��có�bị�dị�ứng�với�thức�ăn�không?���������������Yes�|�Có��������������������No�|�Không
If�you�answer�“Yes”,�please�provide�details�|�Nếu�câu�trả�lời�là�có,�vui�lòng�cung�cấp�thêm�thông�tin

�
How�does�your�child�sleep?�|�Trẻ�có�dễ�ngủ�không?����������������������Easy�to�sleep�|�Dễ�����������������������Difficult�to�sleep�|�Khó�ngủ
Does�your�child�usually�sleep�during�the�day?�|�Trẻ�có�thường�ngủ�ngày�không?�����������������Yes�|�Có�����������������No�|�Không
What�is�your�child�interested�in?�|�Sở�thích�hay�mối�quan�tâm�của�trẻ�là�gì?
�
�
What�language(s)�does�your�child�use�at�home?�|�Ngôn�ngữ�nào�bé��ang�sử�dụng�ở�nhà?

����������Reading�parenting�magazine�|�Đọc�các�loại�sách�báo�nuôi�dạy�trẻ
� Usually�|�Thường�xuyên����������������������Rarely�|�Hiếm�khi����������������������Never�|�Không�bao�giờ
����������Parenting�based�on�experience�|�Nuôi�con�theo�kinh�nghiệm
� Traditional�experience�|�Kinh�nghiệm�dân�gian����������������������Books�|�Từ�sách�báo

6.�DOES�YOUR�CHILD�EXPRESS�HIMSELF/HERSELF�EASILY?�|�TRẺ�KHI�THỂ�HIỆN�BẢN�THÂN�CÓ�DỄ�DÀNG�KHÔNG?

����������Yes�|�Có��������������������No�|�Không
What�do�you�do�when�your�child�have�good�expressions?�|�Cha/mẹ�làm�gì�khi�con�có�biểu�hiện�tốt?
How�does�your�child�express�positive�feelings�and�emotions?
Con�của�anh/chị�thể�hiện�các�cảm�xúc�tích�cực�thế�nào?
� 2
� 3
� 4
What�do�you�do�when�your�child�have�bad�expressions?�|�Cha�mẹ�làm�gì�khi�con�có�biểu�hiện�không�tốt?�
How�does�your�child�express�negative�feelings�and�emotions?
Con�của�anh/chị�thể�hiện�các�cảm�xúc�tiêu�cực�thế�nào?
� 4
� 4
� 4
How�does�your�child�socialise�with�others?�|�Con�của�anh/chị�giao�tiếp�với�người�lạ�như�thế�nào?
����������Enjoys�meeting�other�children�and�finds�it�easy�to�socialise.
����������Thích�chơi�cùng�với�các�bạn��ồng�trang�lứa�và�dễ�dàng�khi�giao�tiếp�cùng.
����������Enjoys�meeting�other�children�but�finds�it�dificult�to�socialise�at�first.
����������Thích�chơi�cùng�với�các�bạn��ồng�trang�lứa�và�gặp�khó�khăn�khi�mới�bắt��ầu�giao�tiếp�cùng.
����������Struggles�to�socialise�and�needs�help�from�adults�to�meet�other�children�but�then�interacts�well.
����������Phản�kháng�lại�việc�giao�tiếp�xã�hội�và�cần�sự�giúp��ỡ�của�người�lớn�khi�chơi�cùng�các�bạn�khác�và�
����������có�sự�tương�tác�tốt.
����������Struggles�to�socialise,�needs�help�from�adults,�but�still�find�it�difficult�to�interval/interact�with�others.
����������Phản�kháng�lại�việc�giao�tiếp�xã�hội,�cần�sự�giúp��ỡ�của�người�lớn�nhưng�vẫn�gặp�khó�khăn�trong�tương�tác�
����������với�người�khác.
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7�.�EDUCATION�PERSPECTIVE�IN�FAMILY�|�CÁC�QUAN�ĐIỂM�GIÁO�DỤC�TRONG�GIA�ĐÌNH

����������Unified�|�Thống�nhất��������������������Conflict�|�Không�thống�nhất�
Has�your�child�been�acquainted�with�school�time�table?
Trẻ�có�làm�quen���ược�với�lịch�sinh�hoạt�của�nhà�trường�không?
����������Yes�|�Có������������������������������������������������No�|�Không�
Can�your�child�adapt�to�school�activities?�|�Trẻ�có�thích�nghi��ược�các�hoạt��ộng�ở�nhà�trường�không?
����������Yes�|�Có������������������������������������������������No�|�Không
How�can�you�help�your�child�adapt�quickly�to�Tesla?
Anh/chị�sẽ�làm�gì��ể�giúp�trẻ�nhanh�chóng�hoà�nhập�với�sinh�hoạt�của�Tesla?
�
�

Has�your�child�ever�received�any�additional�learning�support�in�school?
Trẻ��ã�từng�cần��ến�các�dịch�vụ�hỗ�trợ��ặc�biệt�ở�trường�không?
����������Yes�|�Có������������������������������������������������No�|�Không
If�yes,�please�provide�details�including�previous�reports�and/or�assessments.
Nếu�câu�trả�lời�là�có,�vui�lòng�cung�cấp�thêm�chi�tiết�về�các�báo�cáo�hoặc�bản��ánh�giá�trước��ây.
�
�

Father’s�signature
Chữ�kí�Bố

Full�name�|�Họ�&�Tên

Date�|�Ngày

Full�name�|�Họ�&�Tên

Date�|�Ngày

Full�name�|�Họ�&�Tên

Date�|�Ngày

Mother’s�signature
Chữ�kí�Mẹ

Guardian’s�signature
Chữ�kí�Người�Giám�hộ



Thông�tin�liên�hệ�của�Phụ�huynh/Người�giám�hộ�1
Tên:�� � � � Điện�thoại:
Mối�quan�hệ�với�học�sinh:� � � Email:

Thông�tin�liên�hệ�của�Phụ�huynh/Người�giám�hộ�2
Tên:�� � � � Điện�thoại:
Mối�quan�hệ�với�học�sinh:� � � Email:

Bác�sĩ�hoặc�Trung�tâm�chăm�sóc�sức�khỏe��ịa�phương�tại�TP.�HCM:� ������������������������������Điện�thoại:

LIÊN�HỆ�KHẨN�CẤP�
Tên�(Người�nhà):
Mối�quan�hệ�với�học�sinh:� � � Điện�thoại:

Bảo�hiểm�y�tế�������������������Có���������������������Không��������������Tên�người�cung�cấp�Bảo�hiểm:
Điện�thoại:�������������������������������������������������������������������������������Số�bảo�hiểm:

Nếu�học�sinh�cần�phải�uống�thuốc�trong�giờ�học/tại�trường,�vui�lòng��iền�vào�Mẫu�Đơn�Yêu�cầu�Sử�dụng�Thuốc.�Tất�cả�các�loại�
thuốc�cùng�với�biểu�mẫu�phải��ược�nộp�cho�Phòng�y�tế�của�nhà�trường.�Thuốc�cần�phải��ựng�trong�hộp�nguyên�thủy�của�hiệu�
thuốc/bác�sĩ�và��ược��ánh�dấu�bằng�tên�học�sinh,�tên�loại�thuốc,�liều�lượng,�thời�gian�dùng�thuốc�và�hướng�dẫn.�Học�sinh�không�
�ược�phép�mang�theo�bất�kỳ�loại�thuốc�nào�trong�các��ồ�dùng�cá�nhân�của�mình�khi�ở�trường.
Nếu�học�sinh��ược�chẩn��oán�cần�y�tế�nhà�trường�theo�dõi�và�chú�ý,�vui�lòng�liên�hệ�với�nhà�trường��ể�sắp�xếp�cuộc�hẹn�với�Trung�
tâm�Y�tế�nhà�trường��trước�khi�học�sinh�bắt��ầu�nhập�học�tại�Tesla.
Quý�phụ�huynh�có�thể�liên�hệ�với��Bác�sĩ�riêng�của�gia��ình�theo�dõi�bé�thay�vì��ến�các�phòng�khám,�hãy��ảm�bảo�rằng�Phòng�
khám��ã��ược�cấp�phép�hoạt��ộng�và�Bác�sĩ�có�chứng�chỉ�hành�nghề.�Mang�theo�phiếu�tiêm�chủng�của�con�em�mình��ến�cuộc�hẹn�
với�Bác�sĩ/�Phòng�khám�và�yêu�cầu�họ�chuyển�hồ�sơ�sang�mẫu�của�nhà�trường.
Nếu�không�có�hồ�sơ�tiêm�chủng,�vui�lòng�cung�cấp�kết�quả�của�các�xét�nghiệm�máu�cần�thiết:�Viêm�Gan�A,�Viêm�gan�B,�Vắc-xin�
sởi,�quai�bị,�rubella

Cho�phép�sử�dụng�Paracetamol:����������������������������������������������Yes�����������������������No

Cho�phép�Điều�trị�Khẩn�cấp:�Trong�trường�hợp�khẩn�cấp,�khi�Y�tế�nhà�trường�theo�dõi�và�yêu�cầu��iều�trị�ngay�lập�tức,�tôi�cho�
phép�và�chỉ��ạo�các�cơ�quan�quản�lý�nhà�trường��ưa�con�tôi��ến�cơ�sở�y�tế�gần�nhất.�Nếu�cần�xe�cấp�cứu,�phụ�huynh�sẽ�chi�trả.

Chữ�ký�Phụ�huynh/Người�giám�hộ:������������������������������������������������������������������� Ngày:

 
     

PHIẾU�MẪU�KIỂM�TRA
SỨC�KHỎE
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1.�PHẦN�DÀNH�CHO�PHỤ�HUYNH�(ĐIỀN�VÀ�KÝ�TÊN)

Mẫu��ơn�này�là�bắt�buộc��ối�với�tất�cả�học�sinh��ăng�ký�học�tại�Tesla�và�cần�phải�có�chữ�ký�của�phụ�huynh�trước�khi�học�sinh�
tham�gia�bất�kỳ�lớp�học�hoặc�hoạt��ộng�nào�của�nhà�trường.
Mẫu�này�phải��ược�hoàn�thành�trong�vòng�sáu�tháng�trước�khi�bắt��ầu�nhập�học.�Vui�lòng�xem�bảng�thông�tin��ược��ính�kèm�
dưới��ây��ể�biết�danh�sách�các�phòng�khám��ược�nhà�trường��ề�xuất�ở�TP.HCM�hoặc�Quý�phụ�huynh�có�thể��ến�gặp�Bác�sĩ�/�
Phòng�khám�do�phụ�huynh�lựa�chọn�miễn�là�Phòng�khám��ã��ăng�ký�và��ược�cấp�giấy�phép�hoạt��ộng.
Tesla�xin�phép�không�cho�học�sinh�tham�gia�bất�kỳ�lớp�học�nào�cho��ến�khi�hoàn�thành��ầy��ủ�mẫu��ơn�này�và�gửi�lại�văn�
phòng�tuyển�sinh.

Họ�và�tên�Học�sinh:��������
Họ:� � �� Tên:� � � � Tên��ệm:
Ngày�sinh:����������������������� � Giới�tính:�����������������Nam��������������Nữ

•

•

•



TÓM�TẮT:�Nếu�bác�sĩ�trả�lời�Có�cho�bất�kỳ��iều�nào�ở�trên,�vui�lòng�cung�cấp�chi�tiết:

Cho�phép�tham�gia�Hoạt��ộng�thể�chất?
����������Có����������������������Không�

Chiều�cao:� � Cân�nặng:� � � Huyết�áp:� � � Nhịp�tim:

2.�PHẦN�DÀNH�CHO�BÁC�SĨ�(ĐIỀN�VÀ�KÝ�TÊN)�

Họ�và�tên�Học�sinh:
Họ:� � ����������������������������������������������Tên:� � �����������������������������������Tên��ệm:

TIỀN�SỬ�BỆNH�TẬT
DỊ�ỨNG:
CÁC�HẠN�CHẾ/YÊU�CẦU�VỀ�THỰC�PHẨM�(THEO�TÔN�GIÁO):�
Học�sinh�có�trải�qua�bất�kỳ��iều�nào�sau��ây�trong�quá�khứ�không?�Vui�lòng��ánh�dấu�“X”��ể�cho�biết�Có�hay�Không?

Bệnh�suyễn

Bệnh�mãn�tính�/�tái�phát

Nhập�viện�/�phẫu�thuật

Khác�(Rối�loạn�tăng��ộng,�Tự�kỷ,�v.v.)

Thương�tật�do�bác�sĩ��iều�trị

Thương�tật�bẩm�sinh

Sốc�nhiệt

Chóng�mặt�/�ngất�xỉu�/��au��ầu

Chấn��ộng�

Tình�trạng�liên�quan��ến�các�bệnh�về�mắt�/�Đeo�kính�/�kính�áp�tròng

Mão�răng/Cầu�răng/Niềng�răng�/Mảng�bám�răng/Sâu�răng

Các�bệnh�về�tim

Các�vấn��ề�về�thận/bàng�quang

Các�vấn��ề�về�da/�Bệnh�chàm�da

Xương�(gãy�xương,�trật�khớp/bong�gân/cong�vẹo�cột�sống)

Có Không

Thuốc��ang�dùng Liều�lượng Mục��ích

Đầu

Tai,�Mũi,�Họng

Ngực

Bụng

Bình�thường Không�bình�thường

Cho�phép�tham�gia�thi��ấu�thể�thao?
����������Có���������������������Không
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TIỀN�SỬ�CHỦNG�NGỪA
Quý�phụ�huynh�/�bác�sĩ�phải�nộp�bản�sao�hồ�sơ�hoặc�ghi�lại�theo�từng�loại�vắc�xin�dưới��ây

TRƯỜNG�HỢP�MẤT/�THẤT�LẠC�HỒ�SƠ�TIÊM�CHỦNG
Cung�cấp�bằng�chứng�về�việc�tiêm�chủng�của�con�em�mình�là�một�phần�của�tài�liệu�bắt�buộc��ể�học�sinh�nhập�học�tại�Tesla.�
Nếu�Quý�phụ�huynh�làm�mất/thất�lạc�Hồ�sơ�Tiêm�chủng�của�con�em�mình,�vui�lòng�cung�cấp�thư�này�cho�Bác�sĩ�khi�Kiểm�tra�Y�
tế:�

Kính�gửi�Quý�Phụ�huynh�&�Bác�sĩ,
Nếu�người�nộp��ơn�không�có�Hồ�sơ�Tiêm�chủng��ể�bác�sĩ�kiểm�tra�liên�quan��ến�việc�chủng�ngừa�bắt�buộc�của�trường�chúng�
tôi,�vui�lòng��ảm�bảo�rằng�các�xét�nghiệm�bệnh�lý�sau��ây��ã��ược�thực�hiện�và�kết�quả�sẽ��ược�gửi�cho�chúng�tôi.
Xét�nghiệm�kháng�thể�viêm�gan�A�và�B;�Vắc-xin�sởi,�quai�bị,�Rubella�(HG�IgG);�và�Xét�nghiệm�da�tuberculin��ể�phòng�ngừa�
bệnh�lao.
Không�có�xét�nghiệm�cho�Viêm�phổi,�màng�não�do�HIB;�Bệnh�bại�liệt�hoặc�DPT�(Bạch�hầu,�Ho�gà,�Uốn�ván).�Trẻ�em�trên�năm�
tuổi�không��ược�tiêm�vắc�xin�HIB.�Kết�quả�của�các�xét�nghiệm�này�cần�phải��ược�cung�cấp�cho�nhà�trường�cùng�với�Mẫu�y�tế�
�ã�hoàn�chỉnh.

Trân�trọng,

Y�tế�trường
TESLA
Email�Trung�tâm�Y�tế�nhà�trường:�healthcare@tesla.edu.vn.�Điện�thoại:�(028)�7307�9889�Ext:�130

Vui�lòng�ký�tên�dưới��ây��ể�xác�nhận�rằng�Hồ�sơ�Tiêm�chủng�của�học�sinh,�các�xét�nghiệm�máu�cần�thiết��ã��ược�thực�hiện�và�
cung�cấp�kết�quả.

Doctor�Signature:

Họ�và�tên�Bác�sĩ:� � � � � � � � Ngày:

DPT�(Bạch�hầu,�Ho�gà,�Uốn�ván)

Bệnh�bại�liệt

Bệnh�sởi

Quai�bị

Rubella

Viêm�gan�A

Viêm�gan�B

Viêm�phổi,�màng�não�do�HIB

Thủy��ậu

NHÀ�TRƯỜNG�YÊU�CẦU Ngày Những�lưu�ý

Bệnh�dại

Bệnh�lao

Thương�Hàn

Siêu�vi�papilon

Bệnh�viêm�não�Nhật�Bản

Viêm�màng�não�do��não�mô�cầu

Phế�cầu�khuẩn

KIẾN�NGHỊ�TẠI�VIỆT�NAM
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Ngày Ngày Ngày Ngày

Ngày Những�lưu�ýNgày Ngày Ngày Ngày
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Lưu�ý:�Phụ�huynh�hoặc�Người�giám�hộ�cần��i�cùng�học�sinh�trong�khi�kiểm�tra.�Vui�hãy�gọi��iện�trước��ể�sắp�xếp�
một�cuộc�hẹn.

FAMILY��MEDICAL�PRACTICE��

34�Lê�Duẩn,�Quận�1,�TP.HCM,�Việt�Nam
Email:�information@vietnammedicalpractice.com
Điện�thoại:�(028)�38227848

The�Manor�1,�91�Nguyễn�Hữu�Cảnh,�Quận�Bình�Thạnh,�TP�Hồ�Chí�Minh,�Việt�Nam
Email:�care1_reception@vietnammedicalpractice.com
Điện�thoại:�(028)�35140757

95��ường�Thảo�Điền,�Quận�2,�TP�Hồ�Chí�Minh�Việt�Nam
Email:�d2.reception@vietnammedicalpractice.com
Điện�thoại:�(028)�374420000

River�Park�Premier,�Block�C,�41�Đặng�Đức�Thuật,�Tân�Phong,�Quận�7,�TP.HCM,�Việt�Nam
Điện�thoại:�(028)�54484544

BỆNH�VIỆN�COLUMBIA�ASIA�

8�Alexandre�de�Rhodes,�Bến�Nghé,�Quận�1,�TP.HCM,�Việt�Nam�Email:�customercare.sg@colombiaasia.com
Điện�thoại:�(028)�38238888

Đườngng�22�tháng�12,�Khu�Phố�Hòa�Lân�1,�Thuận�Giao,�Thuận�An,�Bình�Dương,�Việt�Nam
Email:�customercare.binhduong@columbiaasia.com
Điện�thoại:�(027)�43819933

VICTORIA��HEALTHCARE�VIETNAM�

37-39�Lương�Định�Của,�Phường�Bình�An,�Quận�2,�TP.HCM,�Việt�Nam
Điện�thoại:�(028)�39104545

20-20Bis�-�22�Đinh�Tiên�Hoàng,�Đa�Kao,�Quận�1,�TP.HCM,�Việt�Nam�
Điện�thoại:�(028)�39104545

1056�Nguyễn�Văn�Linh,�Sky�Garden�1,�Phú�Mỹ�Hưng,�Quận�7,�TP.HCM,�Việt�Nam�
Điện�thoại:�(028)�39104545

BỆNH�VIỆN�FRANCO��VIETNAM�

6�Nguyễn�Lương�Bằng,�Nam�Sài�Gòn�(Phú�Mỹ�Hưng),�Quận�7,�TP.HCM,�Việt�Nam
Email:�information@fvhospital.com
Điện�thoại:�(028)�54113333

BỆNH�VIỆN�QUỐC�TẾ�VINMEC�CENTRAL�PARK�

208�Nguyễn�Hữu�Cảnh,�Bình�Thạnh,�TP.HCM,�Việt�Nam�Điện�thoại:�(028)�36621166
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