
PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ NHAÄP HOÏC
APPLICATION FORM

1.THÔNG TIN HỌC SINH/Pupil Infomation

Họ tên trẻ/Full name

Please affix one 
recent passport sized 

photographs

Giới tính/Gender Nam/Male¨     Nữ/Female¨

Ngày sinh/Date of Birth           /          /20

Quốc tịch/Citizenship

Địa chỉ nhà/Home address

Điện thoại/Tel

2.THÔNG TIN GIA ĐÌNH/Family Infomation

1.Họ tên cha/Full name Father

Ngày sinh/Date of Birth           /          /

Quốc tịch/Citizenship

Địa chỉ nhà/Home address

Điện thoại di động/Mobile

Điện thoại bàn/Work phone

2.Họ tên mẹ/Full name Father

Ngày sinh/Date of Birth           /          /

Quốc tịch/Citizenship

Địa chỉ nhà/Home address

Điện thoại di động/Mobile

Điện thoại bàn/Work phone

3.BIÊN PHÁP AN TOÀN/Sercurity measures
Xin vui lòng cung cấp thông tin và ảnh của người đưa đón trẻ.
Please also provide the names of other person(s) who will be sending/picking up your child. And 
kindly also enclose photographs of the person(s)

Họ tên/Full name (1) Mối quan hệ/Relationship

Please affix one recent passport sized 
photographs
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Họ tên/Full name (2) Mối quan hệ/Relationship

Please affix one recent passport sized 
photographs

4.LIÊN LẠC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP/Emergency Contact

1.Họ tên/Full name

Quan hệ với trẻ/Relationship

Điện thoại di động/Mobile

Điện thoại bàn/Home phone

Điện cơ quan/Work phone

2.Họ tên/Full name

Quan hệ với trẻ/Relationship

Điện thoại di động/Mobile

Điện thoại bàn/Home phone

Điện cơ quan/Work phone

5.NGÀY DỰ ĐỊNH NHẬP HỌC/Expected date of enrollment: ................/................./.................

6.THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG KIDZONE/How did you know KidZone
Anh (chị) biết thông tin về trường KidZone từ đâu?/How did you know about KidZone 
kindergarten?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7.CHỮA TRỊ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP/Emergency treatment waive
Tôi hiểu rằng trường đã cố gắng liên hệ với tôi trước khi điều trị cho con em tôi. Tôi ủy quyền cho 
các nhân viên và giáo viên trường thực hiện việc sơ cấp cứu cho con em tôi trong trường hợp 
cần thiết.
I understand that school has tried to contact me before treatment for my child. I authorized the staff and teachers do to aid my child in 
case of necessity.
       Chữ ký/Signature:

       Họ tên/Full name

8.SỬ DỤNG HÌNH ẢNH, VIDEO/Using photo, video
Tôi cho phép trường KidZone được phép quay phim, chụp hình có con tôi để đưa lên website 
của trường, quảng bá trường và các chương trình của trường.
I allow KidZone school  filming and taking photos my child to bring up school’s website, advertise school and school programs.

Chúng tôi đồng ý với các nội dung trong phiếu đăng ký nhập học trên./.

       Chữ ký/Signature:

       Họ tên/Full name
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