ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
APPLICATION FORM

1 - THÔNG TIN – LOẠI HÌNH HỌC TẬP (PROGRAM INFORMATION)
Cử Nhân Thực Hành Chính Quy
Cử Nhân Thực Hành Chất Lượng Cao (Liên kết UPC)
Cử Nhân Thực Hành Quốc Tế (Chứng chỉ NCFE)
2 - THÔNG TIN HỌC SINH / SINH VIÊN (STUDENT INFORMATION)
Họ tên (Full Name):
Giới tính (Gender)

Nam (Male) /

Ngày sinh (Date of birth) (dd/mm/yyyy)

4x6

Nữ (Female) /
/

Khác (Other)

/

Nơi sinh (Place of birth):
Số CMND / Thẻ căn cước (Identification number):
Ngày cấp (Date of issue):

/

/

Nơi cấp (Place of issue):

Số điện thoại (Moblie phone):

| Email:

Địa chỉ (Address):
Tỉnh / Thành phố (City / Province):
Trình độ
(Qualification)

Tốt nghiệp THPT (High School)

Cao Đẳng (Diploma)

Khác (Other):

3 - THÔNG TIN PHỤ HUYNH (PARENT INFORMATION)
Họ tên Cha (Father’s Full Name):
Số điện thoại di động (Mobile phone):

| Email:

Họ tên Mẹ (Mother’s Full Name):
Số điện thoại di động (Mobile phone):

| Email:

4 - THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIÁM HỘ (GUARDIAN INFORMATION)
Áp dụng bắt buộc đối với học sinh sinh viên dưới 18 tuổi

Tên Tổ Chức Giám Hộ (Guardian Organization Name):
Đia chỉ (Address):
Email:

| Điện thoại (Phone Number):
| Trách nhiệm (Responsibility):

- Tổ chức giám hộ có trách nhiệm đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật
quy định người chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
(The guardian organization is responsible for representing the ward in civil transactions, unless it is provided by law that a
person under the age of eighteen can establish and perform civil transactions by himself.)
- Tổ chức giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ.
(The guardian organization is responsible for managing the ward's property.)
- Tổ chức giám hộ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.
(Guardian to protect the legal rights and interests of the ward.)
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5 - THÔNG TIN NGÀNH HỌC (COURSE INFORMATION)
6840106

Quản trị Kinh doanh Vận tải Hàng không

6320106

Truyền thông đa phương tiện

6340122

Thương mại điện tử - Digital Marketing

6540206

Thiết kế thời trang

6340404

Quản trị kinh doanh

6340302

Kế toán

6340116

Marketing

6810201

Quản trị khách sạn

6810205

Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống

6810103

Hướng dẫn du lịch

6 - CAM KẾT HỌC TẬP HỌC VIÊN (STUDENT STUDY COMMITMENT )
Tôi cam kết rằng những thông tin nêu trên là đúng và chính xác.
(I certify that the provided information in this application is true and correct.)
Tôi cam kết tuân theo lịch học và không vi phạm các quy định của Nhà trường.
(I commit to follow the studies schedules and not to violate the College’s regulations.)
Tôi cam kết tuân theo lịch đóng học phí và hiểu rằng học phí đã đóng sẽ không được hoàn lại.
(I commit to follow the tuition schedules and understand that paid tuition fees are non-refundable.)
Nhà trường sẽ hủy kết quả học tập nếu có sự không trung thực trong quá trình học tập, thi cử, hoặc vi phạm các qui định của Nhà trường.
(Kent International College will cancel student’s enrollment if found dishonesty in the learning process and/or violation of the College’s regulations.)
Trong trường hợp bất khả kháng do yếu tố khách quan bên ngoài (thiên tai, dịch bệnh, quy định chính phủ) thì sinh viên sẽ tuân theo kế hoạch đào tạo
mới qui định bởi Nhà trường.
(In the case of force majeure due to external factors (natural disasters, epidemics, government regulations), students will follow new studies plan by the
College.)
Nhà trường không chịu trách nhiệm chất lượng học tập nếu học sinh sinh viên không tuân thủ theo quy định học tập của Nhà trường.
(Kent International College is not responsible for student’s academic outcome if the student does not comply with the College’s academic regulations.)

Tôi chấp nhận rằng phụ huynh / người giám hộ của tôi có quyền truy cập thông tin về kết quả học tập.
(I accept that my parent / guardian has the right to access my studies results.)
Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý chấp hành các qui định và điều khoản nêu trên của nhà trường.
(I have read, understand and agree to abide by the above school rules and regulations.)

7 - XÁC NHẬN PHỤ HUYNH (PARENT SIGNATURE)

8 - XÁC NHẬN HỌC SINH (STUDENT SIGNATURE)

Họ tên (Full Name):

Họ tên (Full Name):

Ngày ký (date):

Ngày ký (date):
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