KENT INTERNATIONAL COLLEGE

STUDENT HANDBOOK
2018 - 2019

Kent International College | 1

6
10
12
12
14
14
14
16
18
18
20
20
22
22
22
26
26
28
28
28
30
32
34
34
36
38
38
38
38
38
38
42
42
44
46

Welcome
Enrolment
Orientation
Communication
Continuity of Enrolment
Student ID Cards
Cancellation of Enrolment
Regulations for all Kent students
English language
Class Timetable
Suspension of Studies
Suspension by Student
Suspension by Kent due to misbehaviour
Attendance
		Attendance Rules
		Attendance Process
Medical Certificates
Use of mobile phones
Use of classroom and facilities
Library
Student Code of Conduct
Misbehaviour
Major Disciplinary Action
Further Information
Academic Information for Kent Students
Unit Outlines
Course Progression
Withdrawal from a unit
Kent Assessment and Grading System
		Assessment system
		Grading System
Assessment and Examinations
		
Very Important Rules and Guidelines
Academic Feedback
Recognition of Prior Learning (RPL)

2 | Kent International College

48
50
50
52
52
54
56
56
58
58
58
58
60
62
64
64
64
64
64
66
66
68
70
70
70
70
72
72
72
72
74
76
78
84
86

Support Services
Student Welfare and Guidance Services
Students with Disabilities
English language
The Student Association
Payment Information
Fees and Charges
Charges
Payment Methods
Refund Policy
		
Withdrawal with Cause
		
Withdrawal without Cause
Student Health
Others
Transport
		Bus Services
		Private Transport
Change of Contact information
Privacy
Access and Equity Policy
Copyright
Complaints and Appeals Policy
Overview
Definitions
When students will receive this policy
Policy Principles
Complaint Process
		
Stage 1 - Informal
		
Stage 2 - Formal Complaint & Appeals Process (internal)
		
Stage 3 - External Appeals
Fire Regulations and Evacuation Procedures
Feedback
Kent Contact Information
Orientation Check list
Notes

Kent International College | 3

7
11
13
13
15
15
15
17
19
19
21
21
23
23
23
27
27
29
29
29
31
33
35
35
37
39
39
39
39
39
39
43
43
45
47

Chào mừng
Đăng ký
Khai giảng - Định hướng
Thông tin liên lạc
Đăng ký nhập học
Thẻ Sinh viên
Hủy bỏ đăng ký
Quy định dành cho tất cả sinh viên Kent
Yêu cầu tiếng Anh
Thời khóa biểu
Bảo lưu
Sinh viên bảo lưu
Sinh viên bị đình chỉ học tập vì hạnh kiểm xấu
Chuyên cần
Quy định Chuyên cần cụ thể
Quy trình đánh giá chuyên cần
Giấy chứng nhận của Bác sĩ
Sử dụng điện thoại
Sử dụng phòng học và các trang thiết bị
Thư viện
Nghĩa vụ của sinh viên
Các hành vi bị nghiêm cấm
Hình thức kỷ luật
Thông tin bổ sung
Thông tin Học tập cho sinh viên Kent
Đề cương môn học
Tiến trình khóa học
Rút khỏi môn học
Thang điểm Đánh giá
Hệ thống đánh giá
Thang điểm
Đánh giá và Thi cử
Những Qui định và hướng dẫn quan trọng
Phản hồi
Miễn giảm môn học

4 | Kent International College

49
51
51
53
53
55
57
57
59
59
59
59
61
63
65
65
65
65
65
67
67
69
71
71
71
71
73
73
73
73
75
77
79
85
87

Dịch vụ hỗ trợ
Phúc lợi sinh viên và các dịch vụ hỗ trợ
Sinh viên khuyết tật
Ngoại ngữ
Hội sinh viên
Thông tin thanh toán
Các loại phí
Lệ Phí
Phương thức thanh toán
Chính sách hoàn trả
Rút khỏi khóa học có nguyên nhân
Rút khỏi khóa học không có nguyên nhân
Sức khỏe sinh viên
Khác
Di chuyển
		Xe bus
Phương tiện cá nhân
Thay đổi thông tin liên lạc
Quyền riêng tư
Bản quyền
Chính sách công bằng
Chính sách kháng nghị và khiếu nại
Tổng quan
Định nghĩa
Khi nào sinh viên nhận được chính sách này
Những nguyên tắc trong chính sách
Quy trình khiếu nại
Giai đoạn 1 - không chính thức
Giai đoạn 2 - Chính thức (nội bộ)
Giai đoạn 3 - Kháng nghị bên ngoài
Quy định phòng cháy và quy trình sơ tán
Thông tin phản hồi
Thông tin liên hệ Kent
Danh mục được đề cập trong ngày Khai giảng
Lưu ý

Kent International College | 5

W E LC O M E

6 | Kent International College

CHÀO MỪNG

Kent International College | 7

Kent International College (Kent) has
been creating opportunities for
Vietnamese students since its
inception in Ho Chi Minh City in 2000
and we presently have nearly seventeen
hundred students who come from the
many provinces of the country. Some
students are just starting to learn
English while others are studying
international Advanced Diploma and
some are seeking a pathway to
university here and abroad. You are very
welcome to our College to help achieve
your goals and realize your dreams. You
have taken your first steps on your
pathway to success.
Kent has a great reputation for quality
and high academic standards here in
Vietnam and overseas; we have small
class sizes in very modern buildings
with well trained and experienced
teachers.
As a true international college our mission is to provide the best possible outcomes for our students by encouraging
them to reach their full potential. Many
of our instructors have lived, taught
and studied overseas as well as having
many years of experience in Vietnamese
business. They have the knowledge and
experience to help you reach your goals.
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We try to create a relaxed social
atmosphere that encourages student to
work hard and enjoy themselves whilst
at the College. There is a very active
Student Association that organises
regular events for you to join in and be
part of the Kent family.
In this handbook, you will find
information about Kent International
College’s policies and procedures. It
will be discussed with you during the
induction session and you should keep
it during your training as it will provide
additional guidance and answers as you
progress throughout your time at the
College.
We sincerely hope your time at Kent
International College is a memorable
and productive learning experience.
The Staff, the Board of Directors and I
wish you well in your studies and in life.
Professor Robert P. Greenwood
Chancellor

Kent đã và đang tạo cơ hội cho sinh
viên Việt Nam kể từ khi được thành lập
tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm
2000 và hiện tại chúng tôi có gần 1.700
sinh viên đến từ các tỉnh thành trong cả
nước. Một số sinh viên chỉ mới bắt đầu
học Tiếng anh, số khác đang lấy bằng
tốt nghiệp của Úc và số còn lại đang liên
thông lên Đại học. Chào mừng tất cả các
sinh viên đến với trường của chúng tôi,
nơi có thể giúp sinh viên đạt được mục
tiêu và mong ước của mình. Sinh viên đã
đi được bước đầu tiên trên con đường
dẫn đến thành công.
Kent nổi tiếng về chất lượng và tiêu
chuẩn giáo dục cao ở Việt Nam và
chúng tôi có những mô hình lớp học nhỏ
gọn trong các tòa nhà rất hiện đại với
đội ngũ giảng viên được đào tạo tốt và
có bề dày kinh nghiệm.
Như đúng một trường cao đẳng quốc
tế, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp tất cả
các sinh viên đạt được những kết quả
tốt nhất thông qua việc khuyến khích
sinh viên nhận ra các khả năng còn
tiềm ẩn của mình. Đội ngũ giảng viên
của chúng tôi đã từng sống, giảng dạy
và nghiên cứu ở nước ngoài cũng như
có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực kinh doanh tại Việt Nam. Họ có kiến
thức và kinh nghiệm để giúp sinh viên
đạt được mục tiêu của mình.

Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường
xã hội thật thoải mái nhằm khuyến khích
sinh viên làm việc chăm chỉ và thư giãn
ngay khi học tại trường. Hội sinh viên
thường xuyên tổ chức các sự kiện để
các sinh viên có thể tham gia và trở
thành một phần của gia đình Kent.
Trong Sổ Tay Sinh Viên này, sinh viên sẽ
tìm thấy những thông tin về những nội
qui và chính sách của trường Cao Đẳng
Quốc Tế Kent. Nội dung của sổ tay này
sẽ được thảo luận với sinh viên tại buổi
khai giảng và sinh viên nên giữ nó trong
suốt quá trình học tập của mình vì nó sẽ
cung cấp cho các sinh viên những thông
tin cần thiết trong suốt quá trình học tại
trường.
Chúng tôi hi vọng thời gian của sinh viên
ở Kent là những trải nghiệm học tập hiệu
quả và đáng nhớ.
Toàn thể nhân viên, Ban Giám hiệu, Hội
đồng Quản trị, và tôi gửi đến sinh viên lời
chúc tốt đẹp nhất.
Giáo sư Robert P. Greenwood
Hiệu trưởng Danh dự
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Orientation
An orientation session is held before
you begin your study at Kent. During
this meeting you will learn about the
College and gather information about
your studies at Kent. Besides, you will
be given a copy of this handbook to
assist you with information about the
College.

Communication
The main contact between students and Kent is through the Program Managers. You can
ask them about your timetable, your attendance, your tuition fee details, and your results.
News about the College is publicised on
website www.Kent.edu.vn and the
Facebook Fan Page, as well as
upcoming student association and other
important events. So visit the site daily
and keep up to date.
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There are also notice boards on each
level of the College which have
schedules and other information
relevant to your time at Kent
International College.

Khai giảng/ Định hướng
Buổi khai giảng - định hướng sẽ giúp
sinh viên có được những thông tin cần
thiết trước khi sinh viên bắt đầu học tập
tại Kent. Trong buổi định hướng sinh
viên sẽ được cung cấp những thông tin
về trường và những thông tin về việc
học của sinh viên tại Kent. Ngoài ra,
sinh viên cũng sẽ nhận được quyển sổ
tay này, nhằm giúp sinh viên có đầy đủ
thông tin về Trường.

Thông tin liên lạc
Thông tin liên lạc giữa sinh viên và nhà
trường chủ yếu thông qua các Thư ký
Khoa. Sinh viên có thể hỏi về thời khóa
biểu, chuyên cần, chi tiết học phí, và kết
quả học tập.
Những tin tức về Trường, Hội sinh viên
và các sự kiện quan trọng khác cũng sẽ
được công bố tại trang web
www.Kent.edu.vn và trang Facebook
Fan Page. Vì vậy, các sinh viên nên truy
cập mỗi ngày để cập nhật thông tin mới.
Các bản thông báo cũng được trang bị
khắp các tầng lầu của Trường bao gồm
lịch học và những thông tin khác liên
quan đến thời gian học tập của sinh viên
tại Kent.
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Continuity of Enrolment

Student ID Cards

When you complete an enrolment form
and pay your fees you are a current
student at KENT and you can enjoy all
the privileges of being a Kent student.

Student ID cards are given for all
students enrolled in Kent courses and
you need your student ID card as
identification at examinations and to
show to the security staff of the college
if asked. ID cards are issued at the time
of enrolment and are only valid for the
time of the enrolment. If you lose you ID
card, you will be charged for a
replacement card.

Your enrolment will end if:
- You can attend classes
- You can use the library and canteens
- You can use the computers and the
wi-fi service in the College
- You can take part in student
association activities
- You can use all the student services
that the College offers
- You notify Kent that you wish to
terminate your enrolment
- You do not pay your fees and if you
ignore the final letter for 30 days
- Kent terminates your enrolment or you
are suspended in accordance with any
of the regulation
- You complete all requirements of a
course and are eligible to graduate.
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Cancellation of Enrolment
- Kent may cancel your enrolment for
the following reasons:
- Bad behaviour and breaking college
regulations
- Failure to finish a course within the
agreed time
- Poor attendance
- Non-payment of tuition fees
- Other serious problems reasons as
decided by the College.

Đăng ký nhập học

Thẻ sinh viên

Khi sinh viên điền vào đơn nhập học và
đóng học phí thì sinh viên sẽ trở thành
sinh viên chính thức của Kent và sinh
viên sẽ có được những quyền lợi của
một sinh viên Kent.

Thẻ sinh viên được cung cấp cho tất cả
các sinh viên đăng ký các khóa học tại
Kent và sinh viên cần mang theo bên
mình để xuất trình trong các kỳ thi và
nhân viên bảo vệ khi được yêu cầu. Thẻ
Sinh viên được cấp ngay tại thời điểm
nhập học và có giá trị tương ứng với thời
hạn của khóa học. Nếu sinh viên làm
mất thẻ và muốn cấp lại thẻ khác thì
sinh viên phải đóng phí cho một lần cấp
lại này.

Việc đăng ký nhập học của
sinh viên sẽ kết thúc nếu:
- Sinh viên có thể tham dự lớp học
- Sinh viên có thể sử dụng thư viện và
căn tin
- Sinh viên có thể dùng máy vi tính và Hệ
thống wifi của Trường.
- Sinh viên có thể tham gia vào bất kỳ
các hoạt động do Hội Sinh viên của
Trường tổ chức.
- Sinh viên có thể sử dụng tất cả các
dịch vụ sinh viên mà trường cung cấp.
- Sinh viên thông báo cho Kent rằng
sinh viên chấm dứt hồ sơ nhập học tại
trường.
- Sinh viên không thanh toán học phí
hoặc sinh viên bỏ qua thư báo học phí
sau 30 ngày đến hạn.
- Kent chấm dứt việc đăng ký nhập học
của sinh viên hay sinh viên bị đình chỉ
học tập vì vi phạm nội qui của Kent.
- Sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu
của khóa học và đủ điều kiện tốt nghiệp.

Hủy bỏ đăng ký
- Kent có thể hủy bỏ việc nhập học của
sinh viên dựa vào những lý do sau:
- Có hành vi không tốt và vi phạm nội qui
của trường.
- Không hoàn thành khóa học trong thời
gian cho phép.
- Không chuyên cần
- Không đóng học phí
- Những vấn đề nghiêm trọng khác được
quyết định bởi Nhà trường.
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REGULATIONS
FOR ALL KENT
STUDENTS
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English language
As an International college, Kent
encourages the use of English language
on the campus. All staff and teachers
can speak English and we encourage
students to use English at the college
as much as possible.
Students who enrolled into Domestic
Advanced Diploma programs taught in
Vietnamese language, are required to
possess English level equivalent to
minimum of TOEIC 450 upon
graduation.
Students who enrolled into
International Advanced Diploma
programs, are required to possess
English level equivalent to minimum
of IELTS 4.5 before starting classes in
Semester 4 of the program. Upon
graduation, students must possess
English level equivalent to minimum of
IELTS 5.5.

Students who enrolled into International
Advanced Diploma programs awarded
by Kent’s partners, are required to
satisfy entrance requirements by such
partner institutions. Entrance
requirements are normally English level
equivalent to IELTS 6.0 to IELTS 6.5.
The Student Association runs regular
English Club meetings and there are
extra English classes you can attend at
the College if you want to improve your
English skills.

Class Timetable
Classes are usually held in the following
shifts:
Morning class: 8:30 – 11:30
Afternoon class: 13:30 – 16:30
Evening class:
18:30 – 21:00
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Students must check their own
timetable daily to be informed of sudden
change (if any) in timetable or
classroom.

Yêu cầu tiếng Anh
Là một Trường Quốc Tế, chúng tôi
khuyến khích việc sử dụng tiếng Anh
trong khuôn viên trường. Toàn thể nhân
viên và giảng viên chúng tôi đều có thể
giao tiếp bằng tiếng Anh và chúng tôi
khuyến khích sinh viên sử dụng Tiếng
Anh trong Trường nhiều nhất có thể.

Đối với các sinh viên nhập học chương
trình đào tạo Cử nhân Thực hành Chính
quy bằng tiếng Việt theo chuẩn Việt
Nam, sinh viên được yêu cầu đạt trình
độ tối thiểu 450 TOEIC, hoặc tương
đương, khi tốt nghiệp.
Đối với các sinh viên nhập học chương
trình đào tạo Cử nhân Thực hành Chính
quy chuẩn quốc tế do các đối tác của
Kent cấp bằng, sinh viên nhập học theo
tiêu chuẩn đầu vào của trường đối tác.
Điều kiện tiếng Anh đầu vào thông
thường từ IELTS 6.0 đến IELTS 6.5.

Đối với các sinh viên nhập học chương
trình đào tạo Cử nhân Thực hành Chính
quy chuẩn quốc tế, sinh viên được yêu
cầu đạt trình độ tối thiểu 4.5 IELTS, hoặc
tương đương, trước khi tham gia các
lớp thuộc học kỳ 4 trong chương trình.
Khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt được
tối thiểu trình độ tương đương với 5.5
IELTS.
Hội Sinh Viên thường xuyên tổ chức
Câu lạc bộ Tiếng Anh và có những lớp
tiếng Anh ngoại khóa để sinh viên có thể
tham gia nếu sinh viên muốn cải thiện
kỹ năng Tiếng Anh của mình.

Thời khóa biểu
Các lớp thường được mở theo những ca
học như sau:
Ca sáng: 8:30 – 11:30
Ca chiều: 13:30 – 16:30
Ca tối:
18:30 – 21:00

Sinh viên phải tự kiểm tra Thời khóa
biểu hàng ngày để nắm được sự thay
đổi đột xuất (nếu có) về giờ học hoặc
đổi phòng học.
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Suspension of Studies
Suspension is when you ask to stop
studying in a course for a set period of
time and each Kent student is
allowed to suspend studies once during
a course enrolment. The student must
provide the reasons on the Request to
Suspend Studies form. There is no fee
to ask to suspend studies but tuition
fees will need to be paid when studies
start again.
The English Preparation Students can
suspend their studies for a maximum of
two months during an English
Foundation Programme course
enrolment. This includes the General
English classes A1, A2, B1, and IELTS
courses.
Advanced Diploma Students can
suspend their studies for a maximum of
six months during a course enrolment.
Student are responsible to keep track
of the duration of the suspension time.
The College may cancel the enrolment if
a student does not report to the College
and register to finish their studies inside
the time as per enrolment form.

The College will arrange a new timetable
to help a student to finish their studies.
If the student does not start the new
classes on time they will be considered
to have given up their studies and the
tuition fee will be forfeited.
Students will be required to attend the
new program and obey any regulations
which apply to the new program.

Suspension by Student
Process for suspension
1. Student completes a Request to
Suspend Studies form.
2. Student gives reasons to suspend
studies on the form.
3. Application approved/not approved
by the Academic Manager or Head of
Faculties.
4. Student is notified in writing of
outcome.
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Bảo lưu
Bảo lưu là khi sinh viên đề nghị tạm
hoãn việc học trong một khóa học cho
một khoảng thời gian nhất định và mỗi
sinh viên chỉ được phép bảo lưu một
(01) lần trong suốt khóa học. Sinh viên
phải nêu rõ lý do trong Đơn Bảo lưu.
Việc bảo lưu sẽ không bị tính phí nhưng
học phí vẫn phải được tiếp tục thanh
toán khi sinh viên quay trở lại học tập.
Sinh viên các khóa tiếng Anh dự bị chỉ
được phép bảo lưu tối đa hai (02) tháng
bao gồm các khóa tiếng Anh căn bản
A1, A2, B1, và Luyện thi IELTS.
Sinh viên các khóa Cử nhân Thực hành
có thể được bảo lưu tối đa sáu (06)
tháng trong suốt khóa học.
Sinh viên có trách nhiệm theo dõi thời
gian bảo lưu của mình. Trường có thể
hủy việc đăng ký nếu sinh viên không
trở lại sau thời gian bảo lưu và hoàn tất
khóa học trong thời gian được nêu trong
đơn đăng ký nhập học.

Nhà trường sẽ sắp xếp để giúp sinh viên
hoàn thành khóa học theo thời khóa
biểu mới. Nếu sinh viên không bắt đầu
những lớp mới theo đúng thời hạn sinh
viên này được xem như tự ý bỏ học và
học phí sẽ không được hoàn trả trong
trường hợp này.
Sinh viên sẽ phải học theo chương trình
mới (nếu có) và tuân theo những qui
định được áp dụng cho chương trình
mới này.

Sinh viên bảo lưu
Quy trình bảo lưu
1. Sinh viên điền vào Đơn Bảo Lưu
2. Sinh viên trình bày rõ lý do bảo lưu
trong đơn.
3. Đơn Bảo lưu phải được sự chấp thuận
bởi Trưởng Phòng Đào tạo – Khảo thí
hoặc Trưởng khoa.
4. Kết quả sẽ được thông báo đến sinh
viên bằng văn bản.
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Suspension by Kent due to
misbehaviour
Kent may suspend or cancel enrolment
due to misbehaviour by a student. See
the list under section “student code of
conduct” in this booklet. Students will
be notified of the intention to suspend
or cancel their enrolment in writing and
will be informed that they have twenty
(20) business days to appeal the
decision.

Attendance
Kent requires all students to attend a
minimum 80% of scheduled classes.
If you do not attend 80% you will have
difficulty making satisfactory course
progression and you will not be allowed
to sit for the final examination in the
subject.

Attendance rules
1. Students are required to notify the
College if they are to be absent from
a class before the lesson starts and
complete the Absence Form within three
days. All absences from class must be
supported by a doctor’s certificate, a
note from a parent or written
authorization from an employer. Any
absent application which does not meet
these conditions will be refused and an
absences without permission will be
noted on the record.
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2. Students are expected to come to
class on time and stay to the end.
Students who do not may be marked
absent without permission on the
attendance record.
3. Two days-off with permission will
be calculated into one day-off without
permission.
4. Students absent for more than 20% of
lesson hours for any subject will not be
allowed to take the final exam and their
subject mark will be NYC on the
transcript.
5. It is very important that students
attend all classes in order to pass each
subject. Only exceptional circumstances
will be considered if a student’s
attendance falls below 80%.

Quy định Chuyên cần cụ thể
1. Sinh viên phải thông báo đến Nhà
Trường nếu vắng mặt tại lớp trước khi
buổi học bắt đầu và nộp Đơn Xin Nghỉ
Học trong vòng 3 ngày. Tất cả các Đơn
Xin Nghỉ Học phải trình bày rõ lý do với
sự xác nhận của bác sĩ, phụ huynh hoặc
cơ quan công tác. Bất kỳ lý do xin nghỉ
nào không đáp ứng những điều kiện trên

Sinh viên bị đình chỉ học tập
vì hạnh kiểm xấu
Kent có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc
học của sinh viên do hạnh kiểm xấu.
Điều này được liệt kê tại “Điều khoản
Sinh viên” trong tài liệu này. Sinh viên sẽ
được thông báo về quyết định đình chỉ
hoặc hủy bỏ đăng ký của họ bằng văn
bản và sinh viên có thể kháng nghị về
quyết định này trong vòng hai mươi (20)
ngày làm việc.

thì được xem như là sinh viên nghỉ học
không phép.
2. Sinh viên được yêu cầu đến lớp đúng
giờ và tham dự cho đến cuối giờ, nếu
không sẽ được xem như là nghỉ không
phép.
3. Hai ngày nghỉ có phép sẽ được tính
như là 1 ngày nghỉ không phép.

Chuyên cần

4. Sinh viên vắng quá 20% thời lượng
của bất kỳ môn nào sẽ không được phép
tham dự kỳ thi cuối khóa môn học đó
và bảng điểm của sinh viên sẽ được ghi
nhận là NYC (chưa hoàn thành).

Kent yêu cầu tất cả các sinh viên tham
dự tối thiểu 80% giờ học trên lớp. Nếu
sinh viên không tham gia đủ 80% sẽ
không theo kịp khóa học và sinh viên sẽ
không được phép tham dự kỳ thi cuối
khóa của môn.

5. Việc tham dự đầy đủ tất cả các môn
học là rất quan trọng để sinh viên có thể
vượt qua kỳ thi cuối khóa của các môn
học. Trường hợp ngoại lệ sẽ được xem
xét nếu sinh viên không tham gia đủ
80% thời lượng môn học.
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Possible reasons for absence include:
- Severe illness as evidenced by a hospital report.
- Serious shock or trauma as evidenced by a hospital report.
- A death in the family with a note from the parents.
- Theft or destruction of property as evidenced by a police report.
- Business trip with written authority from the company.

Non acceptable reasons for absence include:
- Change of work shift or start a new job (while course is in progress)
- Holiday or travel
- Change of accommodation
- Family visits
- Other general daily life activities
It is the student’s responsibility to catch
up on work missed due to absence or
lateness. Students are expected to
contact their teachers to ensure they
have not missed any assessment items
or instructions that may have been
distributed in class. Not knowing this
information can not be used as an
excuse for not completing an
assessment.
All students are required to be on time
for classes. Latecomers disturb and
interrupt the teachers and other
students. Students attempting to
enter class late after 30 minutes will be
marked absent and may be refused
entry to the class until after the next
break.
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Students must remain in class until the
class ends. Early departures from class
should only be made when absolutely
necessary. If a student needs to leave
early, he/she needs the approval from
the teacher. Then the student can
excuse themselves and exit the
classroom with minimal interruption to
other students.
It is the responsibility of the student to
attend all timetabled classes. It is
expected that all personal activities and
appointments take place outside
College hours.
Please remember that both universities
and potential employers contact the
College for details on Kent graduates
and the College will not recommend a
student who is often late or absent.

Lý do nghỉ học được chấp nhận có phép bao gồm:
- Bệnh nặng được sự xác nhận của bệnh viện.
- Bị sốc hoặc chấn thương nghiêm trọng được sự xác nhận của bệnh viện.
- Gia đình có tang, được sự xác nhận của phụ huynh.
- Bị cướp hoặc bị phá hoại tài sản được sự xác nhận của cảnh sát.
- Đi công tác được sự xác nhận của công ty.

Lý do nghỉ học không được chấp nhận bao gồm:
- Đổi ca làm việc hoặc bắt đầu công việc mới (trong khi chưa kết thúc môn học)
- Du lịch, nghỉ dưỡng
- Chuyển chỗ ở
- Thăm gia đình
- Những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày khác.
Sinh viên có trách nhiệm theo kịp bài
học bị bỏ lỡ do vắng mặt hay đi trễ. Sinh
viên được yêu cầu liên hệ với giảng viên
để đảm bảo rằng không bị bỏ xót bất
cứ bài tập hay hướng dẫn nào trên lớp.
Không được viện cớ là không nắm bắt
thông tin trên lớp để không hoàn thành
bài tập.
Tất cả sinh viên phải có mặt trên lớp
đúng giờ qui định. Những sinh viên đến
trễ sẽ gây náo động và làm gián đoạn
bài giảng của giảng viên cũng như
những sinh viên khác. Sinh viên đến trễ
30 phút bị coi như vắng mặt và chỉ được
phép vào lớp sau giờ giải lao.

Sinh viên phải ở lại trong lớp cho đến
hết buổi học. Việc về sớm chỉ được cho
phép khi thật sự cần thiết. Trường hợp
sinh viên cần phải về sớm thì phải được
giảng viên cho phép. Khi đó sinh viên có
thể ra khỏi lớp và chú ý không gây ảnh
hưởng đến các sinh viên khác.
Sinh viên có trách nhiệm tham dự tất
cả các lớp học theo thởi khóa biểu. Các
hoạt động hay cuộc hẹn cá nhân phải
nằm ngoài giờ học.
Các trường Đại học và nhà tuyển dụng
tiềm năng thường liên hệ với trường để
biết thông tin chi tiết về sinh viên tốt
nghiệp từ Kent và nhà trường sẽ không
giới thiệu cho họ những sinh viên
thường xuyên đi trễ hay vắng mặt.
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Attendance Process
Kent follows the following process in
managing attendance.
1. The class attendance is recorded by a
member of the academic department or
teacher.
2. This information is entered into the
college education management system.
3. A weekly attendance report read by
the Academic Manager who makes
note of students who have not attended
classes.
4. Kent identifies students without
satisfactory attendance when a student
has reached or fallen below 87%.
5. A notification letter is sent to the
student to the address kept on the
College records.

8. If the student continues to miss
classes and falls below 80% a final letter
is sent which says they cannot attend
the final exam.
9. The written notice informs the
student that they are able to access
the internal complaints and appeals
process and that they have twenty (20)
working days in which to make an
appeal.
10. If a students can give reasons for
their absence, it will be noted on their
file.
11. Where the student has chosen not
to access the complaints processes or
withdraws from the process the College
will make a decision about the
continuity of the enrolment.

6. The signed copy of the attendance
warning is kept in the student file.
7. If a student has been absent for
more than three (03) consecutive days
without approval, regardless of their
attendance rate, contact will be made to
ascertain the reasons for their absence.
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Medical Certificates
An absence on medical grounds must
be supported by medical certificates
signed by doctor.

Quy trình đánh giá chuyên cần
Kent dựa vào qui trình sau trong quản lý
chuyên cần.
1. Bộ phận Giáo vụ hoặc Giảng viên sẽ
ghi nhận việc chuyên cần của sinh viên
trên lớp.
2. Thông tin này được nhập vào hệ
thống quản lý đào tạo.
3. Nhân viên quản lý chương trình sẽ có
báo cáo hàng tuần về những sinh viên
không tham dự lớp đầy đủ.
4. Kent sẽ xác định những sinh viên có
độ chuyên cần kém dưới 87% thời lượng
môn học.
5. Thư cảnh báo về việc chuyên cần
sẽ được gửi đến sinh viên theo địa chỉ
trong hệ thống của Trường.

8. Nếu sinh viên vẫn tiếp tục vắng mặt
và tham dự dưới 80%, lá thư cuối cùng
sẽ được gửi đến sinh viên và thông báo
rằng họ không được tham dự kỳ thi cuối
khóa.
9. Sinh viên sẽ được thông báo rằng
họ có thể kháng nghị về việc đánh giá
chuyên cần theo qui trình khiếu nại của
Trường trong vòng hai mươi (20) ngày
làm việc.
10. Sinh viên có thể đưa ra những lý do
chính đáng cho việc vi phạm chuyên
cần của họ và sẽ được lưu lại trong hồ
sơ sinh viên.
11. Trường hợp sinh viên không có bất
kỳ khiếu nại nào hoặc hủy bỏ khiếu nại,
nhà Trường sẽ ra quyết định cuối cùng.

6. Một bản của Thư cảnh báo có chữ ký
sẽ được lưu trong hồ sơ sinh viên
7. Nếu một sinh viên vắng mặt liên tục
hơn ba (03) ngày mà không xin phép,
bất kể tỷ lệ tham gia của sinh viên là
bao nhiêu, nhà Trường sẽ liên lạc với
sinh viên và gia đình để xác định lý do
vắng mặt.

Giấy chứng nhận của Bác sĩ
Nếu việc vắng mặt liên quan đến vấn đề
sức khỏe, sinh viên phải cung cấp đầy
đủ giấy chứng nhận y tế có chữ ký của
bác sỹ.
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Use of mobile phones

Library

The college understands and accepts
that mobile phones are an important
part of our student’s life. However, turn
your phone to silent / off while in the
class. Do not make or answer calls, do
not text while class is in session.

Students are encouraged to bring
laptops to class so they can have
access to information during the class.
The College has a library for students to
do research.

Use of classroom and
facilities
The following rules are to be observed
by all students of Kent:
1. Food and drink are not permitted in
classrooms or computer laboratories.
Bottled water may be kept on the floor
or in your bag.
2. When completing a computer
session, all students MUST log off at
the end of that session.
3. Please do not attempt to fix or adjust
the computers, printers or other
equipment. If your computer or any
equipment has a problem, please tell a
staff member of the college.
4. Do not attempt to change any setup
or display features of the computer.
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5. Leave the classroom neat and tidy place all rubbish in the bin provided.
6. The internet may be used for research
and personal use.
7. Students must NOT use the
computing facilities for illegal and
unethical purposes.
8. Downloading offensive material or
using the computers for any illegal or
improper purpose is not permitted and
may lead to disciplinary action,
including suspension or cancellation of
enrolment.

Thư viện

Sử dụng điện thoại

Sinh viên được khuyến khích mang máy
tính xách tay vào lớp để truy cập thông
tin phục vụ cho việc học tập trong suốt
giờ học. Trường có thư viện để sinh viên
tham khảo tài liệu hoặc tra cứu thông tin.

Nhà trường hiểu và thừa nhận rằng điện
thoại di động là 1 phần không thể thiếu
trong cuộc sống sinh viên. Tuy nhiên,
điện thoại phải được đặt chế độ im lặng
hoặc tắt nguồn trong lớp học. Sinh viên
không được phép thực hiện cuộc gọi, trả
lời, nhắn tin trong thời gian lớp học diễn
ra.

Sử dụng phòng học và
các trang thiết bị
Tất cả sinh viên thuộc Kent phải tuân
thủ những qui định như sau:
1. Thức ăn và đồ uống không được phép
đem vào trong lớp và phòng máy. Nước
đóng chai có thể đặt trên sàn hoặc
trong cặp của sinh viên.
2. Khi kết thúc buổi học, sinh viên phải
tắt máy vi tính trước khi rời khỏi chỗ.
3. Sinh viên không được tự ý dịch
chuyển hay chỉnh sửa máy vi tính, máy
in hay các thiết bị khác. Nếu máy vi tính
hay bấy kỳ thiết bị nào không hoạt động,
hãy thông báo cho nhân viên của Nhà
trường.
4. Không tự ý thay đổi bất cứ cài đặt hay
tính năng nào của máy vi tính.

5. Giữ phòng học sạch sẽ và gọn gàng –
bỏ rác vào thùng rác được trang bị.
6. Internet có thể được dùng cho việc tra
cứu tài liệu và sử dụng cá nhân.
7. Sinh viên không được dùng trang
thiết bị, máy tính cho các mục đích vi
phạm pháp luật và đạo đức.
8. Tải những dữ liệu không lành mạnh
hay dùng máy vi tính cho những mục
đích bất hợp pháp sẽ không được cho
phép, sinh viên có thể bị kỷ luật, đình chỉ
học tập, hoặc bị buộc thôi học.
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Student Code of Conduct
Kent provides quality education and
training to clients who are encouraged
to strive for excellence and attain their
personal goals. The College
acknowledges that unacceptable
behaviour can have a negative impact
on other students. At Kent, all students
and staff are expected to behave in a
polite and considerate manner when
dealing with other students, staff and
members of the general public.
Students and staff at Kent have a right
to work and study in an environment
that is:
- Free from harassment;
- Free from discrimination;
- Free from threatening behaviour or
bullying.
Students and staff at Kent have a
responsibility to:
- Respect other staff and students;
- Respect social differences;
- Respect the privacy and confidentiality
of others.
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strive for
excellence
and attain
personal goals

“

Students can expect the staff of Kent to:
- Treat all people in a fair, equal and
non-discriminatory way;
- Be professional in the administration
of their duties; and
- Always be honest in their dealings.
Students have a responsibility to:
- Maintain satisfactory course
progression;
- Observe class rules set by the teachers
and the college;
- Behave in a manner that does not
interfere with the learning of others;
- Behave in a responsible and
professional manner while attending
classes;
- Obey any reasonable request by a
College staff member;
- Students are responsible to protect the
assets of the College, and to
compensate the college for any
unnecessary damage caused by
inappropriate use.

Sinh viên và nhân viên Kent phải có
trách nhiệm:
- Tôn trọng nhân viên và sinh viên khác;
- Tôn trọng sự khác biệt xã hội;
- Tôn trọng sự riêng tư và bí mật của
người khác.
Sinh viên có thể kỳ vọng vào nhân viên
của Kent:

Nghĩa vụ của sinh viên
Kent cung cấp chương trình giáo dục và
đào tạo chất lượng đến người học, giúp
họ hoàn thiện và đạt được mục tiêu bản
thân. Nhà trường cho rằng những hành
vi không thể chấp nhận được của sinh
viên có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến
những sinh viên khác. Tại Kent, sinh
viên và nhân viên được đề nghị phải cư
xử lịch sự và nhã nhặn với các sinh viên,
nhân viên, và tất cả mọi người.
Sinh viên và nhân viên ở Kent có quyền
làm việc và học tập trong một môi
trường:
- Không có sự quấy rối;
- Không phân biệt đối xử;
- Không có hành động đe dọa hoặc côn đồ.

- Đối xử với tất cả mọi người bình đẳng,
công bằng, và không phân biệt đối xử.
- Chuyên nghiệp trong cách thức quản
lý; và
- Luôn trung thực trong cư xử.
Sinh viên phài có trách nhiệm:
- Duy trì tốt tiến trình học tập;
- Tuân theo những qui định học tập của
giảng viên và nhà Trường;
- Không có hành vi gây cản trở hay quấy
rầy việc học của người khác;
- Hành xử có ý thức và trách nhiệm khi
đang tham gia lớp học;
- Tuân theo những yêu cầu chính đáng
của nhân viên nhà Trường;
- Sinh viên phải có trách nhiệm bảo vệ
tài sản nhà Trường, và bồi thường cho
nhà trường nếu gây ra những tổn thất về
tài sản do sử dụng không đúng.
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Misbehaviour
Kent may issue an intention to suspend or cancel an enrolment due to misbehaviour by
the student. This includes, but not limited to, behaviours in the list below.
- Discrimination, harassment, abuse, and
physical assault
- Intimidating or threatening behaviour
- Behaving in a disruptive manner such
as swearing or using offensive language
- Endangering the safety of yourself or
others
- Bribery, including gifts, money, sexual
favour, and any other forms to teachers
and staff members
- Selling, using, distributing, or being in
possession of non-prescription drugs
- Selling, consuming, distributing, or
being under the influence of alcohol
whilst attending classes
- Smoking in any Kent building
- Engaging in any activity which could
damage the good reputation of Kent
community
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- Damage to or theft of Kent’s and other
people’s property(s)
- Accessing, storing, processing, or
transmitting any information deemed to
be threatening, obscene, pornographic,
or harassing in nature
- Distributing and sharing any
materials for the purpose of
anti-government, pro-terrorist, riot, and
disturbance of laws and order
- Failure to abide by any teacher or
manager’s reasonable request or
direction
- Unauthorized use of Kent intellectual
property including College name, logo
training manuals materials, trademarks,
designs, confidential information and
copyright material
- Non-payment of fees

Các hành vi bị nghiêm cấm
Kent có thể sẽ đình chỉ hay đuổi học nếu sinh viên có những hành vi xấu, bao gồm
nhưng không giới hạn, trong danh sách sau:
- Phân biệt đối xử, quấy rối, lạm dụng,
hành hung
- Hành vi đe dọa hay dọa nạt
- Hành xử làm hủy hoại nhân cách như
chửi thề hoặc sử dụng ngôn ngữ xúc
phạm
- Gây nguy hiểm đến sự an toàn của bản
thân hoặc người khác
- Các hành vi mang tính hối lộ, bao gồm
tặng quà, tiền, tình dục, hay bất cứ hình
thức nào khác cho giảng viên, nhân viên
nhà trường
- Bán, sử dụng, phân phối, hoặc tàng trữ
các loại thuốc không được phép
- Bán, tiêu thụ, phân phối, hoặc sử dụng
các chất có cồn khi tham dự lớp học
- Hút thuốc tại bất kỳ nơi nào trong tòa
nhà Kent

- Làm hư hỏng hay trộm cắp tài sản của
Kent và người khác
- Truy cập, lưu trữ, tuyên truyền bất kỳ
những thông tin được xem là đe dọa,
khiêu dâm, quấy rối
- Tuyên truyền, chia sẻ những thông
tin chứa đựng nội dung chống phá nhà
nước và chính quyền địa phương, các
nội dung kích động khủng bố, bạo động,
gây rối trật tự trị an
- Không tuân theo những yêu cầu hay
chỉ dẫn chính đáng của giảng viên hoặc
nhân viên nhà Trường
- Sử dụng trái phép tài sản trí tuệ của
Kent bao gồm tên trường, logo, thương
hiệu, những mẫu thiết kế, thông tin bí
mật và tài liệu bản quyền
- Không thanh toán các loại phí

- Có những hành vi sai trái gây mất uy
tín của cộng đồng Kent
Kent International College | 33

Major Disciplinary Action
Any students demonstrating the above
behaviour will be notified of Kent’s
intention to suspend or cancel their
enrolment in writing and will be
informed that they have twenty (20)
days to appeal the decision. If the
appeal is unsuccessful, the student’s
enrolment will be cancelled.
In the case of misconduct by a student
on the premises where there is a
perceived danger to others, a member of
the security staff may ask that student
to leave the premises immediately.

Further Information
Teachers are responsible for setting a
good learning environment and treating
each student equally. They may not be
aware that a student’s behaviour is
making participating difficult for other
students. If you feel that you are being
subjected to any breaches of this Code,
by any person, please bring this
situation to the attention of your
teacher or other College staff. The
College’s Complaints & Appeals Policy
can assist in resolving these issues. If
you feel further action is required,
contact the Heads of Faculty.
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Hình thức kỷ luật
Bất kỳ sinh viên nào phạm phải những
hành vi trên sẽ bị Kent đình chỉ hoặc
buộc thôi học và sinh viên sẽ có hai
mươi (20) ngày để kháng nghị quyết
định này. Nếu việc kháng nghị không
thành công thì sinh viên sẽ chính thức bị
đuổi học.

Trong trường hợp sinh viên không thực
hiện đúng nghĩa vụ của mình và gây
nguy hiểm đến người khác, nhân viên
bảo vệ có thể yêu cầu sinh viên rời khỏi
trường ngay lập tức.

Thông tin bổ sung
Giảng viên có trách nhiệm tạo một môi
trường học tập tốt và đối xử công bằng
với tất cả sinh viên. Giảng viên có thể
không kịp thời nhận ra hành vi của một
sinh viên nào đó gây khó khăn cho
những sinh viên khác. Nếu sinh viên
cảm thấy rằng sinh viên đang bị ảnh
hưởng bởi sinh viên khác, sinh viên nên
thông báo sự việc này đến giảng viên
hoặc nhân viên Trường. Những chính
sách khiếu nại của nhà Trường sẽ hỗ trợ
trong việc giải quyết những vấn đề này.
Sinh viên có thể liên hệ với Trưởng khoa
nếu cần thiết.
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ACADEMIC
INFORMATION
FOR KENT
STUDENTS
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THÔNG TIN
H Ọ C TẬ P C H O
SINH VIÊN
KENT
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Unit Outlines

Withdrawal from a unit

Unit outlines provide information
regarding subject content, assessment
procedures and resource requirements.
These unit outlines will be distributed
at the beginning of each class and are
available on the school website. Please
read and understand the outline content
and discuss with your teacher if
necessary.

Students must officially withdraw from
a unit before the starting date of the
unit. If the student fails to withdraw
but still absent from the class, they risk
forfeiting the tuition fee for the unit and
be assessed as Not Yet Complete (NYC)
in their transcript.

Course Progression
Students are expected to successfully
complete their course within the time
agreed at enrolment. If that cannot be
achieved, the student should discuss
their progress with the Academic
Manager, Director of Studies, or Head of
Faculty for advices.

Kent Assessment and Grading
System
Assessment system:
Coursework & Attendance 30%
Midterm Exam

35%

Final Exam

35%

Students who have the following
problems may need assistance from the
college:
- Class attendance of 80% or less
- Students having difficulty completing
assignments to a satisfactory standard;
- Students being unable to submit
assessments within the designated
timeframes.
- Students who fail a unit for the second
time need the permission of the Head of
Faculty before being allowed to enrol in
that unit for a third time.
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Grading system:
Level

Percentage

High Distinction

85-100%

Distinction

70-84%

Credit

55-69%

Pass

40-54%

Fail

<40%

Đề cương môn học

Rút khỏi môn học

Đề cương môn học cung cấp những
nội dung môn học, qui trình đánh giá
và nguồn tài liệu tham khảo. Những đề
cương môn học này sẽ được phân phát
khi bắt đầu khóa học và có sẵn trên
trang web của Trường. Vui lòng đọc và
hiểu đề cương môn học và thảo luận với
giảng viên nếu cần thiết.

Sinh viên muốn nộp đơn xin rút khỏi
môn học phải thực hiện trước khi môn
học bắt đầu. Nếu sinh viên không được
phép rút khỏi môn học mà vẫn nghỉ học
thì sẽ bị coi là bỏ học và bị đánh giá là
chưa hoàn thành môn học trong bảng
điểm.

Tiến trình khóa học
Sinh viên được yêu cầu hoàn thành khóa
học theo thời gian qui định trong đơn
nhập học. Nếu sinh viên không thể hoàn
thành khóa học theo đúng thời hạn, sinh
viên nên trao đổi với Trưởng phòng Đào
tạo – Khảo thí, Giám đốc Học vụ, hoặc
Trưởng Khoa để được tư vấn.

Thang điểm Đánh giá

Hệ thống đánh giá:
Bài tập & Chuyên cần

30%

Bài thi giữa kỳ

35%

Bài thi cuối kỳ

35%

Những sinh viên gặp những vấn đề dưới
đây có thể nhờ sự hỗ trợ từ Trường:
- Đi học ít hơn 80% số buổi học
- Sinh viên gặp khó khăn trong việc hoàn
thành các bài tập trong lớp.
- Sinh viên không kịp nộp các bài đánh
giá theo thời gian qui định
- Sinh viên thi rớt môn học lần thứ 2 thì
cần phải có sự cho phép của Trưởng
khoa mới được đăng ký môn học đó lần
thứ 3.

Thang điểm:
Bậc

Phần trăm

Xuất sắc

85-100%

Giỏi

70-84%

Khá

55-69%

Trung bình

40-54%

Trượt

<40%
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High Distinction
Exceptional level of achievement
of unit learning outcomes. Students can
demonstrate:
- Thorough and well reasoned critical analysis
and evaluation of concepts, theories and
practice from the field of study
- Creative and insightful application of well
integrated theoretical and practical knowledge
to professional contexts
- Evidence of extensive independent research
- Capacity to introduce relevant material
above and beyond course
material

Credit
High level of achievement
of unit learning outcomes.
Students can demonstrate:
- Critical analysis and evaluation of key
concepts, theories and practice from
the field of study
- Effective application of theoretical
and practical knowledge to
professional contexts
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Distinction

Very high level of achievement
of unit learning outcomes.
Students can demonstrate:
- Thorough critical analysis and evaluation
of concepts, theories and practice from
the field of study
- Insightful application of integrated
theoretical and practical knowledge
to professional contexts
- Evidence of independent
research

Pass
Acceptable level of achievement
of unit learning outcomes.
Students can demonstrate:
- Adequate basis analysis and
evaluation of key concepts, theories
and practice from the field of study
- Sound application of fundamental
theoretical and practical knowledge
to professional
contexts

Xuất sắc

Giỏi

Thành tích đạt được
trong hoc phần là tối ưu.
Các sinh viên có thể chứng minh qua:
- Khả năng phân tích và đánh giá các khái niệm,
nguyên lý và thực hành từ các lĩnh vực trong học
phần một cách toàn diện và lập luận rõ ràng
- Khả năng sáng tạo và áp dụng sâu sắc các
kiến thức nguyên lý và thực tế rất tốt
- Các bằng chứng của các bài
nghiên cứu độc lập
- Khả năng ứng dụng các kiến thức
trong và ngoài học phần

Thành tích đạt được
trong hoc phần là rất cao.
Các sinh viên có thể chứng minh qua:
- Khả năng phân tích và đánh giá các khái
niệm, nguyên lý và thực hành từ các lĩnh
vực trong học phần một cách toàn diện
- Khả năng áp dụng sâu sắc các kiến thức
nguyên lý và thực tế tốt
- Các bằng chứng của các bài
nghiên cứu độc lập

Trung Bình
Thành tích đạt được trong
hoc phần là trung bình. Các
sinh viên có thể chứng minh qua:
- Khả năng phân tích và đánh giá các
khái niệm, nguyên lý và thực hành từ
các lĩnh vực trong học phần trung bình
- Khả năng áp dụng trung bình các
kiến thức nguyên lý
và thực tế

Khá
Thành tích đạt được
trong hoc phần là cao. Các sinh viên
có thể chứng minh qua:
- Khả năng phân tích và đánh giá các
khái niệm, nguyên lý và thực hành từ
các lĩnh vực trong học phần khá
- Khả năng áp dụng khá các
kiến thức nguyên lý
và thực tế
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Assessment and
Examinations
Very Important Rules and
Guidelines
1. All assessment items in a unit must
be successfully completed to pass. If
a student does not submit any item
of assessment they will not pass. For
example - a student may perform excellently on the final exam - but if they have
not finished an assessment they will fail
the unit.
2. All units that make up a qualification
must be successfully completed to be
awarded the Advanced Diploma.
3. All assessment items must be a
student’s own work. The college will not
accept work that is copied from another
student or other source without appropriate referencing (also known as plagiarism). Teachers will advise students
on correct referencing procedures. Acts
of plagiarism may incur penalties or
other disciplinary action decided upon
by the College. Whether plagiarising a
published source or a fellow student’s
work, disciplinary action may result. All
students are expected to understand
and comply with rules on plagiarism and
academic dishonesty at all times during
their studies. Ignorance of this rule will
not be accepted as an excuse for contravention.
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4. Helping other students to cheat or
copy may lead to cancellation of enrolment.
5. Cheating during examinations or at
any other time is not allowed and will
lead to disciplinary action.
6. Students with fees owing to the
College will not be allowed to sit for
examinations. Students completed assessment items will not be accepted or
marked if tuition fees are outstanding.
7. Assessments must be submitted on
time. Assessments which are submitted
late will not be marked. If an assessment is not marked it means that a
student will fail that unit. Late assessments are only accepted under special
circumstances

The following assessment and
examination rules and guidelines apply
to all students of Kent. It is the student’s
responsibility to read, understand and
follow these rules and guidelines.

Đánh giá và Thi cử
Những Qui định và hướng dẫn
quan trọng
1. Tất cả các bài tập đánh giá trong lớp
phải được hoàn thành tốt. Nếu sinh viên
không nộp các bài tập này sẽ xem như
không đạt. Ví dụ, nếu sinh viên hoàn
thành bài thi cuối môn xuất sắc – nhưng
không hoàn thành các bài tập trong lớp
thì họ vẫn bị coi là rớt môn học đó.

4. Tiếp tay cho những sinh viên khác
gian lận hay sao chép bài có thể bị đuổi
học.

2. Tất cả các môn học trong chương
trình phải được hoàn thành đầy đủ để
được cấp Bằng tốt nghiệp.

6. Sinh viên nợ học phí sẽ không được
phép tham dự kỳ thi. Các bài thi hoặc
kết quả thi của môn đang nợ học phí sẽ
không được chấm điểm và không được
chấp nhận.

3. Tất cả các bài tập đánh giá phải do
chính sinh viên làm. Nhà trường sẽ
không chấp nhận bài làm được sao
chép từ một sinh viên khác hoặc từ
các nguồn tài liệu khác mà không được
trích nguồn đúng cách (hay còn gọi là
đạo văn). Giảng viên sẽ tư vấn cho sinh
viên biết cách làm đúng trong việc tham
khảo tài liệu của người khác. Hành vi
đạo văn có thể phải chịu xử phạt hoặc
bị kỷ luật bởi nhà Trường. Cho dù đạo
văn từ nguồn tài liệu đã xuất bản hoặc
từ sinh viên khác thì hình thức kỷ luật
vẫn được thực hiện. Tất cả các sinh viên
được yêu cầu phải hiểu rõ và tuân thủ
những qui định về chống đạo văn hoặc
thiếu trung thực trong suốt quá trình
học tập của mình. Việc không biết qui
định này sẽ không được chấp nhận như
một lý do cho hành động sai trái.

5. Gian lận trong kỳ thi hay bất kỳ bài
tập nào đều không được cho phép và sẽ
bị kỷ luật.

7. Các bài tập đánh giá phải nộp đúng
thời hạn. Những bài tập nộp trễ sẽ
không được chấm điểm và xem như sinh
viên không đạt cho môn học đó. Những
bài tập nộp trễ chỉ được chấp nhận
trong những trường hợp đặc biệt.

Những qui định và hướng dẫn trong thi
cử và đánh giá này áp dụng cho tất cả
các sinh viên Kent. Sinh viên phải có
trách nhiệm đọc, hiểu và tuân thủ theo
các quy định và hướng dẫn này.
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8. Re-Submissions of assessments:
Re-submissions are meant for students
who have failed or who have not fully
understood the course work and need
a second opportunity to re-submit an
assessment or re-sit an examination.
However, there are some circumstances
where students will not be eligible for a
re-sit. They include the following:
a. Students who do not hand in their
first assessment on-time are not
eligible for re-submissions unless
exceptions are given.
b. Students who copy in their first
submission are not eligible for
re- submissions.
c. Re-submissions must be handed
in by the due date.
9. Students must attend examinations.
Students who do not attend or who are
late for an exam will fail that unit unless
exceptional circumstances apply.
10. Students with poor attendance and/
or disciplinary records are not eligible to
receive a mark higher than pass/
competent on any re-sit exam or
re-submitted piece of assessment.
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11. If Kent considers at any time during
a semester that a student is at risk of
failing the College will take steps to
assist them in improving their academic
outcomes. Students are encouraged to
contact the College if they are
experiencing difficulties in their studies.

Academic Feedback
Students will receive ongoing feedback
on their academic performance based
on in-class participation and
performance in assessment tasks.
Appointments can be made with Heads
of Studies or the Academic Manager to
discuss performance in Kent courses.

8. Nộp lại bài tập đánh giá: Nộp lại nghĩa
là sinh viên đã không đạt hoặc sinh viên
đã không hiểu đầy đủ về yêu cầu môn
học và cần cơ hội để nộp lại bài tập lần
hai hay thi lại. Tuy nhiên, có một vài
trường hợp mà sinh viên không được
phép nộp lại hay thi lại. Những trường
hợp đó bao gồm:
a. Sinh viên không nộp bài tập đánh
giá lần đầu đúng thời hạn thì sẽ
không có đủ tư cách để nộp lại bài
nếu không phải trong trường hợp
ngoại lệ.
b. Sinh viên đã sao chép lại bài tập ở
lần 1 thì không đủ tư cách để nộp lại
lần 2.
c. Bài tập nộp lại phải được nộp
đúng thời hạn cho phép.

9. Sinh viên phải tham dự đầy đủ các kỳ
thi. Sinh viên không tham dự hay đến
thi trễ sẽ xem như không đạt môn học
đó nếu không nằm trong trường hợp
đặc biệt.
10. Sinh viên không chuyên cần hay đã
bị kỷ luật sẽ không đủ điều kiện để được
ghi nhận điểm cao hơn mức Qua môn
hoặc Trung bình ở kỳ thi lại hoặc lần nộp
bài tập thứ hai.
11. Nếu nhà trường nhận thấy tại bất
kỳ thời điểm nào trong suốt khóa học
mà sinh viên có nguy cơ không đạt yêu
cầu, nhà trường sẽ có những bước hỗ trợ
sinh viên để cải thiện kết quả học tập.
Sinh viên được khuyến khích liên hệ với
nhà Trường nếu họ đang gặp khó khăn
trong học tập.

Phản hồi
Sinh viên sẽ liên tục nhận được phản
hồi về thành tích học tập của mình dựa
vào việc tham gia trong lớp và hoàn
thành các bài tập đánh giá. Trưởng
khoa hoặc Trưởng Phòng Đào tạo –
Khảo thí có thể gặp sinh viên tại bất kỳ
thời điểm nào để thảo luận về tình hình
học tập của sinh viên.
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Recognition of Prior Learning
(RPL)
RPL provides an opportunity for you to
have previously acquired skills formally
recognised.
RPL skills may have been acquired
through practical work, life experience,
or formal education. In order to have
these skills recognised you need to be
able to clearly define these skills and
provide evidence of your ability. This
evidence may take the form of an
official certificate, demonstration of skill
or previous work samples.
To formally apply for RPL, student will
be required to make enquiries with the
Kent Head of Faculty who will discuss
RPL requirements and issue student
with an RPL Application Form and an
RPL Evidence Guide and relevant
assessments. Student will be required
to submit evidence and documentation
which relate to the competencies being
assessed. Students may gain RPL to a
maximum of 50% of the course.
Please note that there is a fee attached
to RPL procedures. For more
information, please contact the
academic staff.
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Kent will recognise the qualifications
and Statements of Attainment issued
by other nations’ Registered Training
Organisations (RTO) and Universities.
Students who have already acquired an
officially recognised qualification should
apply for recognition of those studies.
Students who wish to gain credit for
already acquired training must
formally apply by completing an
Application Form. RPL process will be
conducted by the Faculty and the
Academic and Testing Department
according to current applicable
educational laws.

Miễn giảm môn học
Việc miễn giảm cung cấp cho sinh viên
cơ hội được công nhận những môn học
hoặc kỹ năng mà sinh viên đã có.
Sinh viên có thể được công nhận những
kỹ năng đã có đến từ công việc trước
đây, kinh nghiệm, hay các chương trình
đào tạo. Để những kỹ năng này được
công nhận, sinh viên cần phải chứng
minh năng lực của mình một cách rõ
ràng và đầy đủ bằng chứng. Các bằng
chứng này phải được thể hiện bằng văn
bản thông qua các hình thức như bằng
cấp, chứng chỉ, hay bản thảo của công
việc đã làm trước đây.

Để được miễn giảm môn học, sinh viên
sẽ phải gặp và trao đổi với Trưởng khoa
của Kent để nắm được những yêu cầu
của quy trình miễn giảm môn học và
những vấn đề liên quan đến việc nộp
Đơn xin Miễn giảm Môn học cũng như
các hướng dẫn liên quan. Sinh viên sẽ
được yêu cầu nộp đầy đủ những hồ sơ
và tài liệu liên quan đến việc xét miễn
giảm. Sinh viên chỉ được xét miễn giảm
tối đa 50% khóa học.
Lưu ý rằng việc xét miễn giảm môn học
sẽ được tính phí. Để biết thêm thông tin,
xin vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý
chương trình hoặc nhân viên giáo vụ.
Nhà trường có thể công nhận bằng cấp
và Bảng điểm được cấp bởi các tổ chức
hoặc các trường đại học có đăng ký với
Cơ quan Quản lý Giáo dục của các nước.
Sinh viên đạt được những bằng cấp này
nên đăng ký miễn giảm cho những gì
đã được học. Sinh viên muốn được xét
miễn giảm phải hoàn tất hồ sơ Đăng Ký
Miễn Giảm. Việc xét miễn giảm sẽ được
thực hiện bởi Khoa và Phòng Đào tạo
– Khảo thí dựa trên bộ Luật Giáo dục
tương ứng ở thời điểm được xét.
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DỊCH VỤ
HỖ TRỢ
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Student Welfare and Guidance
Services
Unit outlines provide information regarding subject content, assessment procedures and resource requirements. These
unit outlines will be distributed at the
beginning of each class and are available on the school website. Please read
and understand the outline content and
discuss with your teacher if necessary.
All students of Kent will have access
to welfare and guidance services that
include:
- Personal guidance - confidential guidance to help resolve personal problems
affecting students’ progress at the
college.
- Vocational guidance to assist students
to clarify their goals and to make the
best choice of subjects/modules to
achieve those goals.
- Educational guidance - for students
experiencing difficulty in attaining their
goals.
- Overseas study support.
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Students with Disabilities
Kent offers confidential support to
students with disabilities. The College
aims to minimize any disadvantage to
students with disabilities by providing
special services and assistance that
will help the student with their studies.
Your trainer will assist in identifying any
disabilities or difficulties that may affect
your learning process. If necessary, the
teachers will adjust their training delivery style accordingly.
Assistance may include:
- Development of a learning support
plan;
- Coordination of learning support;
- Options for course delivery and assessment arrangements;
- Flexible attendance and delivery
modes, including distance and online;
- Alternative methods of assessment
and examination support.

Phúc lợi sinh viên và các dịch
vụ hỗ trợ
Đề cương môn học cung cấp những
nội dung môn học, qui trình đánh giá
và nguồn tài liệu tham khảo. Những đề
cương môn học này sẽ được phân phát
khi bắt đầu khóa học và có sẵn trên
trang web của Trường. Vui lòng đọc và
hiểu đề cương môn học và thảo luận với
giảng viên nếu cần thiết.
Tất cả sinh viên của Kent sẽ được tiếp
cận với phúc lợi và dịch vụ hỗ trợ bao
gồm:
- Hỗ trợ cá nhân và hỗ trợ bí mật để giúp
giải quyết những vấn đề cá nhân làm
ảnh hưởng đến việc học tập tại Trường.
- Hướng nghiệp để giúp sinh viên xác
định rõ mục tiêu và có sự lựa chọn tốt
nhất về môn học / khóa học để đạt được
những mục tiêu đó.
-- Định hướng giáo dục cho sinh viên
đang gặp khó khăn trong việc đạt được
mục tiêu của mình.

Sinh viên khuyết tật
Kent cung cấp việc hỗ trợ bí mật đối với
sinh viên khuyết tật. Nhà trường nhắm
đến việc giảm thiểu tối đa những bất lợi
cho sinh viên khuyết tật bằng cách cung
cấp các dịch vụ đặc biệt và hỗ trợ sinh
viên trong việc học của họ. Giảng viên
sẽ giúp để nhận ra những khiếm khuyết
hoặc những khó khăn ảnh hưởng đến
quá trình học của sinh viên. Nếu cần
thiết, giảng viên sẽ điều chỉnh cách thức
giảng dạy cho phù hợp.
Việc hỗ trợ có thể bao gồm:
- Phát triển một kế hoạch hỗ trợ học tập
- Phối hợp việc hỗ trợ học tập
- Chọn lựa cách sắp xếp việc truyền tải
và đánh giá cho khóa học.
- Cách thức truyền tải và đánh giá
chuyên cần linh hoạt, bao gồm học từ xa
và trực tuyến
- Những phương pháp khác về việc hỗ
trợ thi cử và đánh giá

- Hỗ trợ du học.
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The Student Association
The student association is a group of
current students who are elected by
their class mates to represent them and
to assist in providing social events at
the college. The association has four
very active clubs who arrange activities
for all students to take part in. There is a
charity club that supports poorer members of our community; a sports club
that organises sporting event like the
annual soccer tournament; a
singing and dancing club that organises
the Mr and Miss Kent competition and
an English club. There are regular notices placed on the college notice boards,
Facebook and the College website to
promote events.
You should take the chance to take part
in the social life of the College to meet
your classmates in a friendly and social
way and to enjoy your time here at Kent.
The Student Association recruits new
members every semester and all students can apply to become the Leaders
of clubs.
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English language
Students need satisfactory English
language skills to complete the
Advanced Diploma courses. IELTS
courses are run for all students to
help them reach a standard level
of English that will help students in
future career and further studies.

Hội sinh viên
Ngoại ngữ
Sinh viên cần đạt yêu cầu tiếng Anh
để hoàn tất khóa học chính quy.
Các khóa học IELTS được giảng dạy
nhằm phục vụ cho toàn bộ sinh viên
đạt được trình độ tiếng Anh tiêu
chuẩn, và điều này sẽ giúp sinh viên
có được cơ hội nghề nghiệp tốt hoặc
học lên bậc cao hơn sau này.

Hội sinh viên là một nhóm sinh viên hiện
đang theo học tại trường, được bầu bởi
chính các sinh viên cùng trường của
mình nhằm đại diện cho sinh viên và
để trợ giúp trong việc cung cấp các sự
kiện xã hội tại trường. Hội có bốn câu
lạc bộ rất tích cực gồm những người
sắp xếp các hoạt động cho tất cả sinh
viên cùng tham gia. Câu lạc bộ Từ thiện
hỗ trợ các thành viên nghèo hơn trong
cộng đồng của chúng ta, Câu lạc bộ Thể
thao tổ chức các sự kiện thể thao như
thi đấu bóng đá hàng tuần, hàng năm;
Câu lạc bộ Văn nghệ - Khiêu vũ tổ chức
các cuộc thi Nam vương và Hoa khôi
Kent, và cuối cùng là Câu lạc bộ Tiếng
Anh. Thông báo thường xuyên của Hội
sẽ được đưa trên các bảng thông báo,
Facebook và trang web của trường để
quảng bá sự kiện.
Sinh viên nên tận dụng cơ hội để tham
gia vào các hoạt động của trường để
gặp gỡ các sinh viên cùng lớp của sinh
viên một cách thân thiện và để tận
hưởng thời gian của sinh viên tại Kent.
Hội Sinh viên tuyển thành viên mới mỗi
học kỳ và mọi sinh viên đều có thể ứng
cử vào vị trí Trưởng nhóm của các Câu
lạc bộ.
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THÔNG TIN
THANH TOÁN
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Fees and Charges
Students are required to pay fees for their training, should a student cancel or withdraw
they may be entitled to a refund as detailed in the College’s Refund Policy.
For full time students, full payment or payment of one instalment is required prior to
course commencement. If a student chooses to pay by instalments the payments need
to be made by the dates on the enrolment form. The students have the resposibility
to pay tuition fee on time. If the payment is more than 14 days late, an adminstration
charge of 0.1% per day is applied to late payments until the full payment is made. If the
payment is more than 30 days late the enrolment may be cancelled and statements of
attainment will be issued for only the subjects of completed payment.

Charges
Fees for services at the College are charged as follows:
Replacement of student ID card

220,000 VND

Replacement of Advanced Diploma

2,200,000 VND

Late payment of tuition fees

0.1% per day

Exam Resit

400,000 VND / subject

Applying for RPL (non refundable)

440,000 VND

RPL

50% of designated fee

Re-study

50% of the normal price of a subject

Social Insurance

According to current applicable
laws and regulations

These fees and charges are subject to change. For updated information please visit our
website.
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Các loại phí
Sinh viên phải trả học phí khi tham gia các khóa học; nếu sinh viên hủy bỏ khóa học
hoặc xin rút học phí trước khi khóa học bắt đầu, họ có thể được hưởng một khoản hoàn
lại, chi tiết được đề cặp trong Chính sách Hoàn trả Học phí của Trường.
Sinh viên chương trình dài hạn có thể chọn hình thức thanh toán học phí một lần hoặc
chia thành nhiều lần khi đăng ký khóa học. Nếu sinh viên lựa chọn hình thức thanh toán
nhiều lần thì ngày thanh toán cho các lần sẽ được ghi rõ trên phiếu ghi danh. Thông
báo nhắc nhở sẽ được gửi đến sinh viên trễ hạn và yêu cầu thanh toán trong vòng hai
(02) tuần kể từ ngày đến hạn. Nếu sinh viên thanh toan trễ hơn 14 ngày kể từ ngày đến
hạn, sinh viên phải trả mức phí phạt là 0,1%/ngày cho đến khi thanh toán đầy đủ học phí
được yêu cầu. Nếu việc đóng học phí bị trễ quá 30 ngày, suất đăng ký học của sinh viên
sẽ bị hủy bỏ và bảng điểm cấp ra chỉ liệt kê những môn học đã hoàn thành thuộc phần
học phí đã thanh toán.

Lệ phí
Lệ phí cho các dịch vụ sinh viên sẽ được tính như sau:
Cấp lại thẻ sinh viên

220,000 VND

Cấp lại văn bằng Advanced Diploma

2,200,000 VND

Phí phạt thanh toán học phí trễ hạn

0,1%/ngày

Phí thi lại

400,000 VND / môn

Phí đăng ký Miễn giảm môn học (không hoàn 440,000 VND
lại)
Miễn giảm 01 môn học

50% học phí môn được miễn giảm

Phí học lại

50% học phí thông thường của môn học

Bảo hiểm y tế

Áp dụng theo quy định hiện hành của
từng năm học.

Học phí và Lệ phí có thể thay đổi. Để cập nhật thông tin vui lòng truy cập trang web của
Trường.
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Payment Methods
Kent accepts the following methods of
payment for fees and charges:

Payment in Person
Payment in person can be made in cash
at the Kent offices.
The cashier is open from 8 am – 9 pm
each day from Monday to Saturday.

Direct Deposit Payment
Fees can be directly transferred into
Kent’s bank account as follows:
Account Name:
Kent International College
Account Number:
212352129
At: A Chau Bank (ACB) –
Ho Chi Minh city branch

Refund Policy

Withdrawal with Cause
Students are entitled to withdraw from
a course when the College fails, for any
reason, to commence the course on the
commencement date given on the
enrolment form. Once written notice is
given to the College, the full amount of
tuition fees and enrolment fees will be
refunded within two weeks of receiving
the notice of withdrawal.
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Withdrawal without Cause
Withdrawals or refunds will only be
accepted before the course
commencement date. Requests must
be made in writing and submitted to the
Management of the College at least one
(01) week before the course
commences. The tuition fees will be
refunded within two (02) weeks of
receiving the Student’s notice of
withdrawal, however the enrolment fee
is non-refundable. If a student wishes
to withdraw from the course within one
week prior to the commencement date
of the course, 10% of paid tuition fees
will be charged.

Phương thức thanh toán
Kent chấp nhận các phương thức thanh
toán học phí và lệ phí như sau:
Thanh toán trực tiếp
Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại
quầy thu ngân của Kent.
Thời gian: từ 8 giờ 00 đến 21 giờ 00 từ
Thứ hai đến Thứ bảy

Chuyển vào tài khoản ngân hàng của
nhà trường:
Tên tài khoản:
Trường Cao đẳng Quốc Tế Kent
Số tài khoản:
212352129
Ngân hàng Á Châu (ACB) –
Chi nhánh TP.HCM

Chính sách hoàn trả
Rút khỏi khóa học
có nguyên nhân

Rút khỏi khóa học
không có nguyên nhân

Sinh viên được quyền rút học phí khi
nhà Trường không thể mở lớp theo đúng
thời gian được đề cập trong Đơn đăng
ký nhập học. Sinh viên sẽ gửi đơn xin
rút học phí đến nhà Trường để yêu cầu
hoàn trả học phí. Việc hoàn trả sẽ được
thực hiện trong vòng hai (02) tuần kể từ
ngày nhận được văn bản.

Rút khỏi khóa học hoặc hoàn lại tiền
học phí sẽ chỉ được chấp nhận trước khi
khóa học bắt đầu. Các yêu cầu rút học
phí phải được viết thành văn bản và gửi
lên Ban Giám hiệu chậm nhất là một
(01) tuần trước khi khóa học bắt đầu.
Học phí sẽ được hoàn trả trong vòng hai
(02) tuần kể từ khi nhận được văn bản
của sinh viên tuy nhiên phí đăng ký sẽ
không được hoàn lại. Nếu sinh viên làm
đơn xin rút học phí trước khi khóa học
bắt đầu trong một tuần thì nhà trường
sẽ thu 10% số học phí đã đóng.
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Refund Policy (cont.)

Student Health

The only cases where refunds and
transfers are permitted after the course
commences are:

All staff and students need to take
responsibility for their health and
consider other members of the Kent
community. If you have an infectious
disease, or if you are suffering from a
temporary sickness, (eg. cold, flu, and
viral infection), which could affect
others you should not come to the
College until you have recovered.

- A student is asked to join the army.
The official notice needs to be supplied.
- Permanently moving overseas with
evidence from the International
Organisation for Migration.
- Suffering a severe illness that involves
hospitalisation for a period of time.
Supporting documents from the
hospital need to be given.

Requests after the course commences
must be made in writing and submitted
to the Management for approval.
Ten percent of the tutition fee will be
kept by the College and the remainning
amount will be refunded within two
weeks of receiving the notice of
withdrawal.
Requests for transfer are only permitted
once during each course enrolment.
In all cases, receipts and invoices need
to be given in order to process refunds.
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A medical room is available if you
need to lie down for a short time due
to illness. First aid facilities are also
available in the College and some staff
members are trained to give first aid to
injured or moderately ill students.
Students unable to attend Kent
International College due to illness
must advise our College staff and a
medical certificate and illness
notification form will need to be given.
Following Vietnamese Social Insurance
Law all Kent students must pay all their
Health Insurance for their whole study
period (up to 36 months). The insurance
fees will be payable with each of the
course installment fee.

Chính sách hoàn trả (tt)

Sức khỏe sinh viên

Các trường hợp đặc biệt có thể được
chấp nhận hoàn lại học phí hoặc chuyển
đổi sau khi khóa học bắt đầu là:

Tất cả nhân viên và sinh viên cần phải
chịu trách nhiệm về sức khỏe của họ và
cân nhắc đến sức khỏe của các thành
viên khác trong cộng đồng Kent. Nếu
sinh viên mắc bệnh truyền nhiễm hay
đang bị bệnh tạm thời (ví dụ: cảm lạnh,
cảm cúm, và nhiễm siêu vi…), mà có thể
ảnh hưởng đến người khác thì sinh viên
không nên đến Trường cho đến khi sinh
viên hồi phục.

- Sinh viên phải nhập ngũ có cung cấp
thư của cơ quan có thẩm quyền
- Định cư vĩnh viễn ở nước ngoài có
chứng từ của Tổ chức Di trú Quốc tế
- Mang bệnh nặng phải nhập viện điều
trị trong một khoảng thời gian dài có
chứng từ của bệnh viện.

Các yêu cầu rút học phí sau khi khóa
học bắt đầu phải được viết bằng văn
bản và gửi đến Ban Giám hiệu xét duyệt.
Mười phần trăm (10%) học phí sẽ được
nhà Trường giữ lại và số tiền học phí còn
lại sẽ được hoàn trả trong vòng hai (02)
tuần kể từ khi nhận được văn bản rút
học phí.
Những yêu cầu chuyển đổi chỉ được chấp
nhận một (01) lần trong suốt khóa học.
Tất cả các trường hợp rút học phí phải
cung cấp lại cho Nhà Trường các biên
nhận và hóa đơn liên quan.

Một phòng y tế được trang bị sẵn nếu
sinh viên cần nghỉ ngơi trong một thời
gian ngắn vì bệnh. Các dụng cụ sơ cấp
cứu cũng được trang bị tại Trường cũng
như nhân viên nhà trường cũng đã được
đào tạo về sơ cấp cứu để hổ trợ trong
những trường hợp sinh viên bệnh nhẹ.
Sinh không thể đến trường vì bị bệnh
phải báo cho nhân viên nhà Trường và
phải gửi đơn xin nghỉ học kèm theo giấy
tờ chứng minh.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì
tất cả sinh viên Kent phải trả phí bảo
hiểm y tế trong thời gian học tập tại
Trường (lên tới 36 tháng). Phí bảo hiểm
y tế sẽ được thu cùng với các đợt đóng
học phí.
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OTHERS
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KHÁC
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Privacy

Transport

Bus Services
Buses to Kent Campuses: 05, 06, 14, 19,
42, 44, 52, 61. Public transportations
are subject to change. Please check
the relevant public services for updated
information.

Private Transport
Motorbike parking is available in the
college building. Car parking is not
recommended.

Change of
Contact information
Students need to keep their contact
information current by updating their
records with Kent Student Records
Officer and/or Program Coordinators.
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Kent International College recognises a
student’s right to privacy. Kent
International College Privacy Policy
identifies how we handle information we
learn about as a student. We collect and
store your enrolment details and your
progress reports. We may be
requested by the Vietnamese
Government Authorities and our foreign
Partners to submit students’ enrolment
details for statistical and awarding
purposes. The information we collect
from students is protected. Personal
student files will only contain
information pertinent to the student’s
training program.
In case of negative study results, low
attendance, or other serious offenses,
the College may notify the
students’ parents or lawful guardians.

Quyền riêng tư

Di chuyển

Xe bus
Các tuyến xe bus đi ngang tòa nhà của
Kent: 05, 06, 14, 19, 42, 44, 52, 61. Các
phương tiện công cộng có thể thay đổi
tuyến hoặc lịch trình theo thời gian. Xin
vui lòng tham khảo các dịch vụ công ích
để có thông tin mới nhất.

Phương tiện cá nhân
Bãi xe máy có sẵn trong tầng hầm của
trường. Nhà trường không khuyến khích
sinh viên đỗ xe hơi (ô tô) tại trường.

Thay đổi thông tin liên lạc

Trường CĐQT Kent công nhận quyền cá
nhân của sinh viên. Chính sách bảo mật
của Trường xác định rõ làm thế nào xử
lý thông tin cá nhân của sinh viên. Nhà
Trường thu thập, lưu trữ các thông tin
đăng ký và tiến trình học tập của sinh
viên. Trường có thể gửi thông tin của
sinh viên đến các Cơ quan Chính phủ
Việt Nam và các đối tác nước ngoài cho
mục đích thống kê, cấp bằng. Hồ sơ cá
nhân của sinh viên sẽ được bảo mật. Hồ
sơ sinh viên chỉ bao gồm những thông
tin chính đáng liên quan đến chương
trình đào tạo của sinh viên.
Trong trường hợp sinh viên có kết quả
học tập tồi tệ, nghỉ học thường xuyên,
hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy
định, Nhà trường có thể thông báo cho
phụ huynh hoặc người giám hộ hợp
pháp được biết.

Sinh viên cần phải cập nhật thông tin
liên lạc của mình bằng cách thông báo
với nhân viên Phòng Đào tạo – Khảo thí
và/hoặc các Thư ký Khoa.
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Access and Equity Policy
All students and clients will be treated
at all times in an ethical and responsible
manner and consistent with the
requirements of the curriculum or
National Training Package. Our Access
and Equity Policy ensures that student
selection decisions comply with
Anti-Discrimination and Access and
Equity. Appropriately qualified staff will
assess the extent to which the applicant
is likely to achieve the stated
competency standards and outcomes of
the course, based on their qualifications
and experience.
Kent will make every endeavour to meet
the needs of individuals, and the
community as a whole through the
integration of access and equity
guidelines. Staff and contractors will
ensure that equity principles for all
people are implemented through fair
allocation of resources and the right to
equality of opportunity without
discrimination. We will increase
opportunities for people to participate in
the vocational education and training
system, and in associated decisions,
which affect their lives by working
closely with relevant government
organisations and employers.
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Copyright
All materials, software, text, design,
photos, graphics which are on the Kent
websites or located on the Kent Campus
are either owned or licensed by Kent,
and they are protected by copyright law.
Reproduction, transmission, adaptation,
modification, publication, or
communication of the content on our
website is prohibited unless prior
written permission has been granted by
an authorized representative of Kent.

Chính sách công bằng
Tất cả sinh viên và khách hàng sẽ được
đối xử tại mọi thời điểm trên tinh thần
đạo đức và ý thức trách nhiệm, phù hợp
với các yêu cầu của chương trình giảng
dạy hoặc quy định quốc gia. Chính sách
công bằng của nhà trường chắc chắn
rằng những quyết định lựa chọn của
sinh viên tuân theo chính sách chống
phân biệt đối xử và đảm bảo công bằng
cho mọi người. Nhân viên chuyên môn
sẽ đánh giá mức độ mà người học có
khả năng đạt được các tiêu chuẩn năng
lực và thành tích của khóa học, dựa trên
bằng cấp và kinh nghiệm của họ.

Bản quyền
Tất cả các tài liệu, phần mềm, văn bản,
thiết kế, hình ảnh, đồ họa trên trang
website của Kent hoặc có ở cơ sở của
Kent được sở hữu bởi Kent cũng như
được bảo vệ bởi luật bản quyền. Sao
chép, truyền tải, phỏng theo, sửa đổi,
xuất bản, hoặc truyền đạt các nội dung
có trên trang web trường đều bị nghiêm
cấm trừ khi văn bản cho phép sử dụng
được phê duyệt bởi đại diện có thẩm
quyền của Kent.

Kent sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đáp ứng
nhu cầu của các cá nhân, và cộng đồng
nói chung thông qua việc hòa nhập các
đường lối công bằng. Nhân viên nhà
Trường sẽ đảm bảo rằng các nguyên tắc
công bằng cho tất cả mọi người được
thực hiện thông qua phân bổ hợp lý các
nguồn tài liệu và quyền bình đẳng về cơ
hội mà không phân biệt đối xử. Chúng
tôi sẽ làm tăng cơ hội cho mọi người
tham gia vào hệ thống đào tạo giáo dục
nghề nghiệp, và trong các quyết định
liên quan, làm ảnh hưởng đến cuộc sống
của mọi thành viên bằng cách làm việc
chặt chẽ với các tổ chức chính phủ và
các nhà tuyển dụng.
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COMPLAINTS
AND APPEALS
POLICY
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CHÍNH SÁCH
KHÁNG NGHỊ
VÀ K H I Ế U N Ạ I

Kent International College | 69

Overview
Kent recognises that students will
occasionally have a complaint
concerning the academic programs,
the operations of the college or other
administrative matters. The College is
committed to ensuring a clear, fair, and
equitable process aimed at
positive resolutions and the restoration
of positive and cooperative
relationships. These policies and
procedures have been designed to
comply with the AQTF standards and
the (Australian) National Code 2010,
then modified in accordant to the
relevant Vietnamese Government
regulations. The College will maintain
the student’s enrolment during the
period of the complaint or appeal.

Definitions
A complaint is when students are
dissatisfied with a service offered or
treatment received at Kent.
An Appeal is when students believe
a decision made by Kent is unfair or
incorrect and want to have the decision
reviewed.
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When students will receive
this policy
A copy of the policy will be given to the
student at the orientation session. If
students do not understand this policy
please ask one of the staff members to
explain it.

Policy Principles
The principles which underpin this
policy are as follows:
- Students have the right to be
assisted by a family member or friend
if they wish;
- Staff will make all attempts to respond
to complaints within the time limits set
out in this policy;
- The consideration of complaints and
appeals will be dealt with according to
principles of procedural fairness which
respect the right of a student to be
heard by an impartial party;
- Students and staff will not be subject
to discrimination or harassment
resulting from their participation in the
complaints process;
- All communications arising from the
complaints process, together with the
proceedings will remain confidential,
except to the extent necessary to give
effect to this Complaint and Appeals
Policy;
- Where the appeal relates to
suspension of enrolment, students may
maintain their enrolled status whilst
awaiting the outcome of the appeal.

Tổng quan
Kent thừa nhận rằng sinh viên sẽ
thường xuyên có những khiếu nại liên
quan đến chương trình học tập, điều
hành hoặc các vấn đề hành chính khác.
Nhà Trường cam kết đảm bảo một quy
trình rõ ràng, công bằng và bình đẳng
nhằm giải quyết tích cực và khôi phục
các mối quan hệ tích cực và hợp tác.
Những chính sách và qui trình này đã
được thiết kế tuân theo tiêu chuẩn AQTF
2010 của Chính phủ Úc và chỉnh sửa
theo các quy định của Chính phủ Việt
Nam. Nhà Trường sẽ duy trì việc học tập
của sinh viên trong thời gian khiếu nại
hoặc kháng nghị.

Định nghĩa
Khiếu nại là khi sinh viên không hài lòng
với một dịch vụ đưa ra hoặc cách xử lý
nhận được tại Kent.
Kháng nghị là khi sinh viên tin rằng một
quyết định của Kent là không công bằng
hoặc không chính xác và muốn được
xem xét lại.

Khi nào sinh viên nhận được
chính sách này
Một bản sao của chính sách này sẽ
được phát cho sinh viên vào ngày khai
giảng. Nếu sinh viên không hiểu chính
sách này xin vui lòng yêu cầu một trong
các nhân viên của Trường giải thích.

Những nguyên tắc
trong chính sách
Các nguyên tắc làm nền tảng cho chính
sách này như sau:
- Sinh viên có quyền được hỗ trợ bởi
người thân hay sinh viên bè nếu muốn
- Nhân viên sẽ phải nỗ lực để phản hồi
khiếu nại trong thời gian qui định trong
chính sách
- Việc xem xét khiếu nại, kháng nghị sẽ
được xử lý theo nguyên tắc công bằng
về thủ tục, những thắc mắc và kháng
nghị của sinh viên phải được tôn trọng
và lắng nghe bởi những người công tâm.
- Nhân viên và sinh viên sẽ không bị
phân biệt đối xử hoặc sách nhiễu trong
quá trình khiếu nại của họ.
- Mọi thông tin liên lạc phát sinh từ quá
trình khiếu nại, cùng với các thủ tục tố
tụng sẽ được giữ kín, ngoại trừ trường
hợp cần thiết ảnh hưởng đến chính sách
kháng nghị và khiếu nại.
- Trường hợp khiếu nại liên quan đến
đình chỉ học tập, sinh viên vẫn được duy
trì việc học của mình trong khi chờ đợi
kết quả kháng nghị.
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Complaint Process
See the flow chart at the back of the
handbook.

Stage 1:
Informal
In the first instance, where a student
feels that they are dissatisfied with
some aspect of the service provided
by Kent’s staff it is suggested that they
speak with the person in charge of
delivering the service in an attempt to
resolve the problem. For example: if
your situation concerns a piece of
assessment then you should speak to
your teacher. If the matter is not
resolved within 5 working days, the
student can follow the formal
complaints and appeal procedures.

Stage 3:
External Appeals
The students can choose to take their
complaint to an independent body if
they are dissatisfied with the outcome of
the internal appeal outlined in stage 2.
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Stage 2: Formal Complaint &
Appeals Process (internal)
If the situation cannot be resolved in
stage 1, the student is advised that they
may make a formal complaint by filling
out a Customer Complaints Form which
is available at reception or on the Kent
website. A student will not be charged
any fees for making an internal
complaint or having that complaint
investigated by Kent and the College will
maintain the student’s enrolment during
the complaints process.

Quy trình khiếu nại
Xem sơ đồ khiếu nại ở phần cuối của
cuốn sổ tay này.

Giai đoạn 1:
Không chính thức

Giai đoạn 2:
Chính thức (nội bộ)

Ban đầu sinh viên cảm thấy rằng không
hài lòng với một vài khía cạnh trong
những dịch vụ mà nhân viên Kent cung
cấp, sinh viên được đề nghị trao đổi trực
tiếp với người chịu trách nhiệm cung
cấp dịch vụ để giải quyết vấn đề. Ví dụ:
nếu vấn đề sinh viên quan tâm liên quan
đến một phần của việc đánh giá học tập,
sinh viên nên trao đổi với Giảng viên bộ
môn. Nếu vấn đề không được giải quyết
trong thời hạn 5 ngày làm việc, sinh viên
có thể đi theo qui trình kháng nghị và
khiếu nại chính thức.

Nếu vấn đề không thể được giải quyết ở
giai đoạn 1, sinh viên được đề nghị làm
khiếu nại chính thức bằng cách điền vào
mẫu đơn khiếu nại được cung cấp tại
quầy tiếp tân hoặc trên trang web của
Kent. Sinh viên sẽ không phải đóng phí
cho việc khiếu nại nội bộ hoặc những
khiếu nại được giải quyết bởi Kent và
việc học của sinh viên sẽ vẫn được duy
trì trong suốt quá trình khiếu nại.

Giai đoạn 3:
Kháng nghị bên ngoài
Sinh viên có thể chọn để đưa đơn khiếu
nại của họ đến một cơ quan độc lập nếu
họ không hài lòng với kết quả kháng
nghị nội bộ được nêu trong giai đoạn 2.
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FIRE
REGULATIONS
AND
E VA C U A T I O N
PROCEDURES
Each level has a floor plan identifying
fire exits. In case of fire or evacuation,
staff and students are to follow the
direction of the security staff or other
identified staff member. If there is an
evacuation (real or practice) all people
on the premises are required to meet
at the assembly area for a roll call to
ensure that all people have left the
building. Everyone is required to remain
at that site until given the all-clear by
the Administration or Building Manager.
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Mỗi tầng lầu đều có hướng dẫn tới cửa
thoát hiểm. Trong trường hợp cháy hay
sơ tán, nhân viên và sinh viên sẽ tuân
theo chỉ đạo của các nhân viên bảo vệ
hoặc nhân viên được chỉ định khác của
Trường. Nếu có một cuộc sơ tán (thực
tế hoặc thực tập) tất cả mọi người được
yêu cầu phải tập trung tại một địa điểm
cụ thể để điểm danh và đảm bảo rằng
tất cả mọi người đã rời khỏi tòa nhà.
Mọi người đều được yêu cầu ở tại địa
điểm đó cho đến khi Trưởng phòng
Hành chính hoặc Quản lý tòa nhà xác
định mọi việc đã ổn định.

QUY ĐỊNH
PHÒNG CHÁY
VÀ
QUY TRÌNH
S Ơ TÁ N
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FEEDBACK
Comments about Kent services are
welcome at any time and any issues
raised will be managed quickly and
confidentially. The complaints process
is there to assist students during their
time at Kent and all members of the
staff are keen to help the students.
There will be regular surveys to get
students’ opinions, so please take the
time to show the Management how
Kent can support students better.
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THÔNG TIN
PHẢN HỒI
Những ý kiến về các dịch vụ của Kent
được tiếp nhận bất kỳ thời điểm nào và
bất kỳ vấn đề phát sinh nào cũng sẽ
được quản lý một cách nhanh chóng và
bí mật. Quá trình khiếu nại nhằm hỗ trợ
sinh viên trong suốt thời gian học tập
tại Kent và các nhân viên Kent đều nhiệt
tình để hỗ trợ sinh viên. Nhà trường
thường xuyên thực hiện các khảo sát để
lấy ý kiến sinh viên nhằm có những cải
thiện tốt hơn công tác đào tạo.
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K E N T C O N TA C T
INFORMATION
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THÔNG TIN
LIÊN HỆ KENT
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Kent International College
Trường Cao đẳng Quốc tế Kent

219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 17, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh.
(+84) 028 7300 3969 /
1900 6456
info@Kent.edu.vn
www.Kent.edu.vn

Student Admissions
Thông tin Tuyển sinh

Mrs. Thái Phương Hòa
Director of Admissions and Public Communications
Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh.
Email: hoatp@Kent.edu.vn / tuyensinh@Kent.edu.vn
Mrs. Đỗ Thị Cẩm Ly
Admissions Manager
Trưởng ban Tư vấn
Email: lydtc@Kent.edu.vn
Mr. Lê Hồng Việt
Recruitment Manager
Trưởng ban Tuyển sinh
Email: vietlh@Kent.edu.vn
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Student Affairs
Công tác sinh viên

Mr. Lê Minh Đức
Academic Manager
Trưởng phòng Đào tạo – Khảo thí
Email: duclm@Kent.edu.vn
Ms. Nguyễn Thị Thìn
Deputy Academic Manager
Phó phòng Đào tạo – Khảo thí
Email: thinnt@Kent.edu.vn
Mrs. Nguyễn Ánh Ngọc
Student Record Officer
Nhân viên phòng Đào tạo – Khảo thí
Email: ngocna@Kent.edu.vn

Library
Thư viện

Ms. Lưu Huỳnh Diễm Trinh
Librarian / Thủ thư
Email: trinhlhd@Kent.edu.vn

Faculty of Foreign Language
Khoa Ngoại ngữ

Mrs. Trần Thị Thanh Thủy
Head of Studies / Trưởng khoa
Email: thuyttt@Kent.edu.vn

Faculty of Business Administration
Khoa Quản trị Kinh doanh

Ms. Lâm Nguyệt Ánh
Deputy Head of Studies / Phó Trưởng khoa
Email: anhln@Kent.edu.vn
Ms. Nguyễn Tường Vy
Program Coordinator / Thư ký Khoa
Email: vynt@Kent.edu.vn

Faculty of Media – Design
Khoa Thiết kế - Truyền thông

Mr. Nguyễn Hoài Nam
Deputy Head of Studies / Phó Trưởng khoa
Email: namnh@Kent.edu.vn
Mr. Trần Minh Nhựt
Program Coordinator / Thư ký Khoa
Email: nhuttm@Kent.edu.vn

Faculty of Hospitality, Travel, and
Tourism
Khoa Nhà hàng – Du lịch –
Khách sạn
Ms. Lý Ánh Tuyết
Program Coordinator / Thư ký Khoa
Email: tuyetla@Kent.edu.vn

Ms. Ngô Thị Thu Huyền
Program Coordinator / Thư ký Khoa
Email: huyenntt@Kent.edu.vn
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Tuition Fees
Các vấn đề học phí
Mrs. Phạm Phương Dung
Chief Accountant /
Kế toán Trưởng
Email: dungpp@Kent.edu.vn
Ms. Trần Thị Hồng Giang
Payable Accountant /
Chuyên viên Kế toán
Email: giangtth@Kent.edu.vn
Mrs. Chung Tuyết Oanh
Cashier /
Thu ngân
Email: oanhct@Kent.edu.vn
Building and Facility
Tòa nhà và Cơ sở vật chất
Mr. Nguyễn Danh Duy
Human Resource and Administration Manager /
Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự
Email: duynd@Kent.edu.vn
Ms. Phan Thị Lệ
HR & Admin Executive /
Chuyên viên Hành chính – Nhân sự
Email: lept@Kent.edu.vn
Mr. Nguyễn Thanh Liêm
Information Technology Team Leader /
Trưởng ban Công nghệ Thông tin
Email: liemnt@Kent.edu.vn
Mr. Nguyễn Đồng Luận
Maintenance Staff /
Chuyên viên Bảo trì
Email: luannd@Kent.edu.vn
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Management
Ban Giám hiệu

Mr. Robert Greenwood
Chancellor /
Hiệu trưởng Danh dự Cố vấn Hội đồng Khoa học
Email: rgreenwood@Kent.edu.vn

Mrs. Nguyễn Thị Hồng Loan
Principal /
Hiệu trưởng
Email: loannth@Kent.edu.vn

Kent International College | 83

O R I E N TA T I O N
CHECKLIST

As you take part in the orientation
session check ( ) that you have heard
and understood the information. If you
need more information as any time
please contact a Kent staff member.
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DANH MỤC
ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TRONG NGÀY
KHAI GIẢNG

Khi tham dự buổi khai giảng và định
hướng sinh viên hãy đánh dấu (      )
những thông tin sinh viên được nghe và
hiểu. Nếu sinh viên cần thêm thông tin
bất kỳ lúc nào, vui lòng liên hệ với nhân
viên Kent.
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Welcome

Assessment and Examinations

Enrolment

Very Important Rules and Guidelines

Orientation

Academic Feedback

Continuity of Enrolment

Recognition of Prior Learning (RPL)

Student ID Cards

Support Services

Cancellation of Enrolment

Student Welfare and Guidance Services

English language

Students with Disabilities

Class Timetable

English language

Suspension of Studies

Student Association

Suspension by Student

Payment Information

Attendance

Fees and Charges

Attendance Rules

Student Health

Attendance Process

Transport

Computer Usage

Privacy

Student Code of Conduct

Copyright

Misbehaviour

Access and Equity Policy

Major Disciplinary Action

Complaints and Appeals Policy

Academic Information

Fire Regulations and Evacuation
Procedures

Unit Outlines
Course Progression

Feedback
Kent Contacts

Withdrawal from a unit
Kent Grading System

Notes
During the orientation session make
notes on any important information and
questions you may wish to ask later.
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Chào đón

Đánh giá và kiểm tra

Đăng ký nhập học

Những hướng dẫn và qui định quan
trọng

Khai giảng
Qui trình đăng ký
Thẻ sinh viên
Hủy bỏ khóa học
Tiếng Anh
Thời khóa biểu
Đình chỉ học tập
Bảo lưu bởi sinh viên
Chuyên cần
Qui định chuyên cần
Qui trình đánh giá chuyên cần

Thông tin phản hồi
Miễn giảm môn học
Dịch vụ hỗ trợ
Phúc lợi sinh viên
Sinh viên khuyết tật
Tiếng Anh
Hội sinh viên
Thông tin thanh toán
Các loại phí
Sức khỏe sinh viên
Phương tiện di chuyển

Cách sử dụng trang thiết bị và
máy tính

Quyền riêng tư

Hạnh kiểm sinh viên

Bản quyền

Hạnh kiểm xấu

Chính sách công bằng

Hình thức kỷ luật

Chính sách khiếu nại và kháng nghị

Thông tin học tập

Qui định phòng cháy chữa cháy và
di tản

Đề cương môn học
Tiến trình học tập

Thông tin phản hồi
Thông tin liên hệ Kent

Hủy bỏ môn học
Thang điểm đánh giá

Lưu ý
Trong buổi định hướng hãy ghi lại
những thông tin quan trọng và những
câu hỏi sinh viên cần sau này.

Kent International College | 87

STU D ENT C OMP L AI N T FLO W C H ART
Administration/Service

Academic

• Harassment
• Discrimination
• Accidents/Health/
Personal Problems
• Financial worries
• Family Problem

• College Fees
• Enrolments
• Student Records
• Health Insurance
• Facilities
• Service: sanitation, canteen

• Academic/ Attendance
Records
• Course/Subject Content
• Assessement Tasks/Results
• Course Delivery/Instructor
• Competency Methods
• RPL/RCC
• Holiday/Suspend/Delay

Meet with the student
Counselor/ Program Manager

Meet with the student
Counselor/ Program Manager

Meet with Program Manager/
Instructor

Personal

If dissatisfied

Meet with Student Service
Manager

Speak to Administration
Manager

Speak to Academic Manager/
Head of Faculties

If dissatisfied

Meet with the Principal

If dissatisfied

An independent panel for final
decision

Students can fill in a Customer Complaint Form and send to Academic Department (to: Mr Le Minh Duc–
Academic Manager or send as an email to duclm@Kent.edu.vn).

88 | Kent International College

Q U Y TRÌ NH TI ẾP N H ẬN KH I ẾU N ẠI
Các vấn đề liên quan đến
cá nhân
• Quấy rối
• Phân biệt đối xử
• Tai nạn
• Sức khỏe
• Các vấn đề về gia đình
• Các vấn đề về tài chính

Trình bày với Nhân viên
tư vấn/ Nhân viên quản lý
chương trình.

Các vấn đề liên quan đến
quản lý/ dịch vụ
• Tư vấn
• Đăng ký nhập học
• Cơ sở vật chất
• Dịch vụ: vệ sinh, căn tin
• ….

Trình bày với
Nhân viên quản lý
chương trình.

Các vấn đề liên quan đến
học tập
• Điểm danh/Hồ sơ sinh viên
• Nội dung môn học
• Chương trình học
• Thi cử /Kết quả đánh giá
• Phương pháp giảng dạy
• Nghỉ lễ/Bảo lưu /Nghỉ học
•…

Trình bày với Nhân viên
quản lý chương trình/
Giảng viên bộ môn

Chưa hài lòng

Trình bày với
Trưởng Phòng Đào tạo –
Khảo thí

Trình bày với
Trưởng phòng Hành chính –
Nhân sự

Trình bày với Trưởng phòng
Đào tạo – Khảo thí hoặc
Trưởng khoa

Chưa hài lòng

Gặp Ban Giám hiệu

Chưa hài lòng

Khiếu nại bên ngoài

Lưu ý : Sinh viên có thể điền và gửi Đơn Khiếu Nại/ Kháng Nghị về Phòng Đào tạo – Khảo thí (gặp Thầy Lê
Minh Đức – Trưởng phòng hoặc gửi email đến duclm@Kent.edu.vn).
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KENT INTERNATIONAL COLLEGE

219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 17, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh.
(+84) 028 7300 3969 /
1900 6456
info@Kent.edu.vn
www.Kent.edu.vn
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