APPLICATION PACKAGE
HỒ SƠ TUYỂN SINH
www.renaissance.edu.vn

74 Nguyen Thi Thap, Binh Thuan Ward, District 7, HCMC
admissions@renaissance.edu.vn
(028) 3773 3171 - Ext:120-121-122

APPLICATION FORM - ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
STUDENT INFORMATION - Thông tin học sinh
Full name
Họ và tên
Date of Birth
Ngày sinh

Photo 4x6

Nationality
Quốc tịch

Gender
Giới tính
Correspondence address
Địa chỉ liên lạc

PARENT INFORMATION - Thông tin Phụ huynh
Father - Cha

Mother - Mẹ

Full name
Họ và tên
Profession
Nghề nghiệp
Company name
Tên công ty
Mobile
Di ộng
E-mail
Thư iện tử
Is this the emergency contact?

Trong trường hợp khẩn cấp,
Nhà trường có thể liên hệ Quý vị ược không?

Yes /Có

No /Không

Yes /Có

No /Không

ALTERNATIVE EMERGENCY CONTACT - Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp
1st Contact/ Liên hệ 1

2nd Contact/ Liên hệ 2

Full name
Họ và tên
Relationship to students
Mối quan hệ với học sinh
Mobile
Di ộng
E-mail
Thư iện tử

STUDENT EDUCATION BACKGROUND - Quá trình học tập của học sinh
School name
Tên Trường

Year/Grade
Lớp

1. Has your child ever repeated a Year/Grade?
- Con có từng lưu ban không?

Yes /Có

No /Không

2. Has your child had any issues at their previous schools?
- Con có vấn ề gì tại các trường học trước ây không?

Yes /Có

No /Không

3. Has your child had any developmental problems?
- Con có vấn ề về sự phát triển không?

Yes /Có

No /Không

4. Has your child ever been excluded or suspended from school?
- Con có từng bị uổi học hoặc ình chỉ học không?

Yes /Có

No /Không

5. Has your child ever been subject to a behaviour modification contract?
- Con có từng bị giám sát iều chỉnh hành vi không?

Yes /Có

No /Không

Comments
Ý kiến khác
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APPLICATION FORM - ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
STUDENT’S SIBLING INFORMATION - Thông tin anh chị em của học sinh
Name of siblings
Họ và tên anh chị em

Date of Birth
Ngày sinh

Currently enrolled at school
Trường ang theo học

MEDICAL - Tình trạng sức khoẻ học sinh
This Medical Section must be accurately and truthfully completed. No physical medical examination is required to avoid unnecessary stress.
Phần bệnh sử cần ược iền ầy ủ và trung thực. Chúng tôi không yêu cầu kiểm tra y tế ể tránh sự lo lắng không cần thiết.

A. MEDICAL HISTORY - Bệnh sử:

1. Has your child had any injury or surgery?
- Con có từng bị chấn thương hay phẫu thuật không?

Yes /Có

No/Không

2. Is your child under a physician’s care for any reason?
- Con có ang ược iều trị về bất kỳ bệnh gì không?

Yes /Có

No/Không

3. Does your child have a history of emotional /behavioural problems?
- Con có từng gặp vấn ề về cảm xúc /hành vi không?

Yes /Có

No/Không

4. Is your child allergic to any food or medication?
- Con có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào hay thuốc nào không?

Yes /Có

No/Không

5. Does your child have any problems that affect his/her participation in Physical Education
classes and activities?
- Con có bất kỳ vấn ề nào khiến cháu không thể tham gia các hoạt ộng thể chất và môn
giáo dục thể chất không?
6. Does your child have a hearing problem? If yes, does he/she wear a hearing aid?
- Con có vấn ề về thính giác không? Nếu có, cháu có sử dụng thiết bị trợ thính không?

Yes /Có

No/Không

Yes /Có

No/Không

7. Does your child wear glasses or contact lenses?
- Con có ang eo kính hay kính áp tròng không?

Yes /Có

No/Không

8. Does your child wear any dental caps /bridges /braces /plates?
- Con có ang eo mão răng /cầu răng /niềng răng hay răng giả không?

Yes /Có

No/Không

9. Other medical information
- Thông tin y tế khác

B. MEDICAL DECLARATION - Xác nhận y tế

I fully understand and accept that any medication brought to the School must be accompanied by a written note from me as
Parent/Guardian, and that the medication shall be submitted to the School Nurse in the original pharmacy container(s) and marked
with my child’s name, name of medication, its dosage, schedule and instructions. I fully understand and accept that it is my
responsibility to notify the school in writing of any changes to the information given in this medical section.
- Tôi hoàn toàn hiểu và ồng ý rằng bất kỳ loại thuốc nào mang ến trường phải kèm theo ghi chú bằng văn bản với tư cách Phụ huynh
/Người Giám Hộ, và rằng thuốc sẽ ược gửi cho Y Tá của Trường trong bao bì dược phẩm gốc có ghi tên con tôi, tên thuốc, liều
dùng, giờ uống thuốc và hướng dẫn.
I fully understand and accept that whilst the school will make all reasonable efforts to contact us in case of emergency, this will not
always be possible. Therefore, in the event of emergency when immediate observation or treatment is deemed necessary by the
school I thereby authorise the school to take my child to the most convenient medical facility for appropriate treatment.
Tôi hoàn toàn hiểu và ồng ý rằng tôi có trách nhiệm thông báo cho nhà trường bằng văn bản về bất kỳ thay ổi nào ối với thông tin
ược cung cấp trong phần y tế này.
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SCHEDULE OF FEES
BIỂU PHÍ 2020-2021

(Effective date /Ngày hiệu lực: 25.04.2020)
1. APPLICATION FEE - Phí đăng ký tuyển sinh

A one-time non-refundable Application Fee of VND 4,000,000 is payable when the Application Form is submitted.
Khi nộp Đơn ăng ký, Phụ huynh óng lệ phí thu một lần không hoàn trả là 4.000.000 ồng.

2. REGISTRATION FEE - Phí nhập học
A non-refundable Registration Fee as below is payable when the offer of a school place is accepted. The Registration Fee
is paid only once and guarantees the place for the student.
Khi nhận ược thư mời nhập học chính thức từ nhà Trường, Phụ huynh sẽ ược yêu cầu thanh toán phí nhập học theo
biểu phí dưới ây. Phí nhập học không ược hoàn lại và ược thanh toán một lần ể giữ chỗ cho học sinh.

EARLY YEARS

PRIMARY LEVEL

VND 22,000,000

VND 39,700,000

KHỐI MẦM NON

KHỐI TIỂU HỌC

SECONDARY LEVEL
KHỐI TRUNG HỌC

VND 49,700,000

3. REFUNDABLE DEPOSIT - Phí đặt cọc có hoàn lại
A payment of 22,000,000 VND per child is required as a Security Deposit when the child joins the school. This deposit will be
refunded when the child leaves the school provided 90 calendar days’ notice is given in writing to the school. If parents do
not submit the Withdrawal Notification Form to the school, there will be no refund of the deposit.
Khi học sinh nhập học, Quý phụ huynh cần thanh toán một khoản tiền ảm bảo là 22.000.000 ồng cho mỗi học sinh. Khoản
tiền ặt cọc này sẽ ược hoàn trả khi học sinh rời trường và có văn bản thông báo trước 90 ngày gửi cho Nhà trường. Nếu
Quý phụ huynh không nộp mẫu thông báo rút học bạ cho trường 90 ngày trước ngày học cuối cùng, Nhà trường sẽ không
có nghĩa vụ phải trả lại khoản tiền ặt cọc trên. Khoản tiền gửi này chỉ áp dụng cho học sinh Khối Tiểu học & Trung học. Khi
một học sinh chuyển từ cấp Mẫu giáo sang Tiểu học, khoản tiền ặt cọc sẽ bắt ầu ược áp dụng.

4. DISCOUNTS - Chính sách ưu đãi
SIBLING DISCOUNT - CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO ANH CHỊ EM RUỘT
We offer a 10% tuition fee discount to the second child in the same family studying concurrently in the school. A special
discount of 20% will be given to the third child (and any subsequent children). The sibling discount is based on the tuition fee
for the younger child and is also applicable to tuition fees paid by instalments.
Chúng tôi sẽ áp dụng chương trình giảm 10% học phí cho trẻ thứ hai trong cùng một gia ình cùng theo học trong trường.
Đặc biệt tiếp tục giảm 20% cho trẻ thứ ba (và nhiều hơn). Chương trình giảm giá này dựa trên học phí của các em nhỏ tuổi
hơn và cũng ược áp dụng cho học phí trả theo ợt.

LOYALTY DISCOUNT - CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO HỌC SINH GẮN BÓ NHIỀU NĂM Ở TRƯỜNG

A discount of 3% on tuition fee is offered for students who have been enrolled at the school for at least three consecutive
full academic years.

Giảm 3% học phí ược áp dụng cho các em học sinh ã theo học tại trường trong ít nhất ba năm học liên tiếp.

5. TUITION FEES - Học phí
Please bear in mind that if you pay your annual tuition fees in one single instalment at the beginning of the year, you will save
13% of your total annual tuition fees.
Xin lưu ý rằng nếu Quý phụ huynh thanh toán học phí hàng năm một lần duy nhất vào ầu năm thì sẽ tiết kiệm ược 13%
tổng học phí hàng năm.
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STUDENT BORN BETWEEN

SECONDARY /TRUNG HỌC

PRIMARY /TIỂU HỌC

EARLY YEARS /MẦM NON

NĂM SINH

YEAR LEVEL
KHỐI CẤP

TUITION FEES IF PAID BY INSTALMENTS/HỌC PHÍ NẾU TRẢ THEO ĐỢT
TERM/HỌC KỲ 1

TERM/HỌC KỲ 2

TERM/HỌC KỲ 3

TOTAL AMOUNT
BY INSTALMENT

ANNUAL
TUITION FEES
HỌC PHÍ
CẢ NĂM

01/09/17 – 31/08/18

EARLY YEARS 1
(HALF DAY)

83,980,000

47,560,000

55,650,000

187,190,000

162,770,000

01/09/17 – 31/08/18

EARLY YEARS 1
(FULL DAY)

129,200,000

73,160,000

85,620,000

287,980,000

250,420,000

01/09/16 – 31/08/17

EARLY YEARS 2
(HALF DAY)

92,390,000

52,310,000

61,220,000

205,920,000

179,060,000

01/09/16 – 31/08/17

EARLY YEARS 2
(FULL DAY)

142,120,000

80,480,000

94,180,000

316,780,000

275,460,000

01/09/15 – 31/08/16

EARLY YEARS 3

168,310,000

95,310,000

111,530,000

375,150,000

326,210,000

01/09/14 – 31/08/15

YEAR 1

229,250,000

129,820,000

151,910,000

510,980,000

444,330,000

01/09/13 – 31/08/14

YEAR 2

259,810,000

147,120,000

172,170,000

579,100,000

503,570,000

01/09/12 – 31/08/13

YEAR 3

259,810,000

147,120,000

172,170,000

579,100,000

503,570,000

01/09/11 – 31/08/12

YEAR 4

259,810,000

147,120,000

172,170,000

579,100,000

503,570,000

01/09/10 – 31/08/11

YEAR 5

259,810,000

147,120,000

172,170,000

579,100,000

503,570,000

01/09/09 – 31/08/10

YEAR 6

259,810,000

147,120,000

172,170,000

579,100,000

503,570,000

01/09/08 – 31/08/09

YEAR 7

290,810,000

164,680,000

192,710,000

648,200,000

563,650,000

01/09/07 – 31/08/08

YEAR 8

290,810,000

164,680,000

192,710,000

648,200,000

563,650,000

01/09/06 – 31/08/07

YEAR 9

290,810,000

164,680,000

192,710,000

648,200,000

563,650,000

01/09/05 – 31/08/06

YEAR 10

305,450,000

172,970,000

202,410,000

680,830,000

592,020,000

01/09/04 – 31/08/05

YEAR 11

305,450,000

172,970,000

202,410,000

680,830,000

592,020,000

01/09/03 – 31/08/04

YEAR 12

339,020,000

191,970,000

224,650,000

755,640,000

657,080,000

01/09/02 – 31/08/03

YEAR 13

339,020,000

191,970,000

224,650,000

755,640,000

657,080,000

Fees can be paid by cash, by credit card, or by bank transfer. Please note that all card payments will be subject to a 1.3%
transaction fee surcharge. This does not apply to Application and Registration Fee payments.
Các loại phí có thể ược thanh toán bằng tiền mặt, bằng thẻ hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Xin lưu ý rằng tất cả
các khoản thanh toán thẻ sẽ phải chịu phụ phí phí giao dịch là 1,3%. Điều này không áp dụng cho các khoản thanh toán
Phí nộp ơn và Phí ăng ký.
The school reserves the right to increase tuition fees during the academic year if the annual inflation rate exceeds 12%, and/or
if the VND depreciates against the USD by more than 3% from the most recent listing date of the schedule of fees in the
academic year. In such cases, the school will publish the new fees on its website and notify those parents who are paying
Tuition Fees by instalments. Outstanding fees will be payable in the newly published amounts.
Nhà trường có quyền tăng học phí trong thời gian học tập nếu tỷ lệ lạm phát hàng năm vượt quá 12% và/hoặc nếu ồng
Việt Nam mất giá so với ô la Mỹ hơn 3% kể từ ngày niêm yết gần nhất của biểu phí niên học. Trong trường hợp ó, Nhà
trường sẽ công bố các khoản phí mới trên trang web của mình và thông báo cho những phụ huynh ang trả Học phí theo
từng kỳ. Các khoản phí chưa thanh toán sẽ ược tính theo biểu phí mới.
TUITION FEES ARE ALSO INCLUSIVE OF /HỌC PHÍ BAO GỒM:
Text Books

Early Years /Mẫu giáo
Primary /Tiểu học
Secondary /Trung học

Stationery

Selected
extra-curricular
activities & clubs

Uniforms

Year Book

Personal
Accident
Insurance

Kỷ yếu

Bảo hiểm
tai nạn
cá nhân




















Morning
Snack

Sách

Dụng cụ
học tập





N/A










N/A

Bữa ăn
Các hoạt động của
nhẹ
câu lạc bộ và
buổi
sáng
chương trình ngoại
khoá được lựa chọn
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Đồng phục

Uniforms: At the beginning of the school year, Renaissance offers free: 3 sets of Renaissance school uniform, 2 sets of
Renaissance PE uniform, and 1 House T-shirt. A school hat and a school bag are also provided to all newly registered Primary
and Early Years students.

Đồng phục: Vào ầu năm học, trường Renaissance sẽ cung cấp miễn phí cho mỗi học sinh: 3 bộ ồng phục tiêu chuẩn, 2
bộ ồng phục thể dục và 1 áo Đội nhà (House). Ngoài ra, ối với học sinh Mầm non và Tiểu học mới, nhà trường sẽ trang
bị thêm 1 chiếc nón và 1 chiếc cặp sách khi bắt ầu nhập học.

6. ENGLISH LANGUAGE FEE - Tăng cường tiếng Anh
All students are tested for English proficiency as part of our Admissions and Evaluation processes. For students who require
specific English as an Additional Language (EAL) instruction as determined by the School, an additional annual EAL fee of
VND 72,500,000 is payable. EAL students are assessed each term to re-evaluate their support needs. This refund is pro-rated
based on the number of days remaining in the school year. For withdrawal, the “Withdrawal Refund” shall apply.
Tất cả học sinh ều phải ược kiểm tra trình ộ tiếng Anh trước khi nhập học. Đây là một phần của bài kiểm tra trình ộ
ầu vào. Học sinh nào ược chỉ ịnh theo học Lớp tiếng Anh tăng cường sẽ phải óng học phí 72.500.000VNĐ/năm. Học
sinh Lớp tiếng Anh tăng cường ược kiểm tra trình ộ vào cuối mỗi học kỳ ể ánh giá nhu cầu bổ sung tiếng Anh. Dựa
trên kết quả ánh giá này, một phần học phí có thể ược hoàn lại, dựa theo số ngày còn lại của năm học. Việc hoàn phí sẽ
ược thực hiện theo chính sách hoàn phí, ược quy ịnh tại Mục 9 của biểu phí này.

7. SCHOOL BUS FEE - Phí dịch vụ đưa đón học sinh
The school bus service fee for the Phu My Hung Route is VND 21,450,000 per year. This bus fee excludes Value Added Tax
(VAT). The school offers a free school bus service for students from District 2 and Tao Dan. In cases where a student only
uses a morning or afternoon bus, the full fee will be charged. In relation students involved in activities after 3:45pm, no refund
will be made available for any bus service that is not used.
Phí dịch vụ ưa rước cho tuyến Phú Mỹ Hưng là 21.450.000VNĐ/năm. Mức phí này chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng
(VAT). Nhà trường hiện ang hỗ trợ các tuyến xe ưa rước miễn phí ối với các iểm ón cố ịnh cho học sinh từ Quận
2 và từ Công Viên Tao Đàn. Những trường hợp học sinh chỉ sử dụng xe ưa rước vào buổi sáng hoặc buổi chiều thì học
sinh vẫn phải óng phí trọn gói cả ngày. Những trường hợp học sinh có tham gia các hoạt ộng sau 15 giờ 45 phút, thì
nhà trường sẽ không hoàn trả các khoản phí dịch vụ xe ưa rước không ược sử dụng.

8. LATE ENROLMENT - Nhập học muộn
The school accepts late enrolment after the start of the academic year depending on availability. Those who enrol after the
start of the academic year up to 18th December 2020 will pay tuition fees strictly on a pro-rated basis. Students enrolling after
18th December 2020 are required to pay a one-off tuition fee on the instalment fee basis. For late enrolment to EAL classes,
the EAL fee will be pro-rated based on the annual fee, effective from the date of admission to the end of the school year. This
method is also applied to bus fees.
Trường chấp nhận ghi danh muộn sau khi bắt ầu chương trình học tập tùy thuộc vào tình trạng sỹ số lớp học. Những
người ăng ký sau thời gian bắt ầu học kỳ ến ngày 18 tháng 12 năm 2020 sẽ trả học phí dựa trên tỷ lệ số ngày còn lại
trong niên học. Học sinh ăng ký sau ngày 18 tháng 12 năm 2020 sẽ phải óng học phí một lần trên cơ sở tổng học phí trả
theo ợt. Đối với việc ăng ký muộn vào các lớp EAL, lệ phí EAL sẽ ược tính theo tỷ lệ dựa trên phí hàng năm, có hiệu
lực từ ngày nhập học ến khi kết thúc niên học. Phương án này cũng ược áp dụng cho phí xe buýt.

9. WITHDRAWAL REFUND - Hoàn phí trong trường hợp rút học bạ
If the school receives a Withdrawal Application Form at least 90 calendar days before the date of withdrawal, the following
withdrawal refund shall apply, also applicable to EAL fees and bus fees:
Nếu Nhà trường nhận ược Đơn rút học bạ ít nhất 90 ngày trước ngày nghỉ học chính thức, khoản hoàn trả rút học bạ sẽ
ược áp dụng như sau (cũng áp dụng cho phí EAL và phí xe buýt):
ACTUAL DATE OF WITHDRAWAL
NGÀY NGHỈ CHÍNH THỨC

WITHDRAWAL REFUND

TỈ LỆ HOÀN PHÍ % TRÊN HỌC PHÍ THỰC ĐÓNG

Term 1

55%

Term 2

20%

Term 3

No refund /Không hoàn phí
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The school’s receipt date stamp on the Withdrawal Application Form shall determine the submission date of a withdrawal
refund. The school will not be responsible for any case when a Withdrawal Application Form is not officially submitted. The
withdrawal refund is applicable only to Annual Tuition Fees that were paid on time i.e. paid on or before the due date.

Ngày trên con dấu xác nhận của nhà Trường trên Mẫu ơn xin ngưng học chính thức sẽ ược xác ịnh ngày yêu cầu hoàn
phí. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào khi Đơn xin rút không ược nộp chính thức úng hạn
hoặc trước thời hạn quy ịnh. Khoản hoàn trả chỉ áp dụng cho trường hợp Học phí hàng năm ược thanh toán.

10. PAYMENT OF FEES - Thanh toán học phí
All tuition fees are payable in full before 1st August 2020. If the instalment option has been chosen, each instalment must be
paid before the start of each term with the dates as below:
Tất cả các khoản học phí phải ược thanh toán ầy ủ trước ngày 1 tháng 8 năm 2020. Nếu chọn theo ợt,
mỗi ợt phải ược thanh toán trước khi bắt ầu kỳ học với thời gian như sau:

First instalment /Đợt thứ nhất:

due on or before /thanh toán trước ngày: 03/08/2020

Second instalment /Đợt thứ hai: due on or before /thanh toán trước ngày: 04/01/2021
Third instalment /Đợt thứ ba:

due on or before /thanh toán trước ngày: 29/03/2021

Parents are responsible for paying all applicable fees on time before a pupil is allowed to attend classes. This responsibility
cannot be delegated to the employer. All tuition fees are invoiced in VND and are payable in VND unless the payment originates
outside of Vietnam, in which case a USD bank transfer is acceptable at the prevailing bank exchange rate.
Quý phụ huynh có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng úng hạn trước khi học sinh ược phép tham dự
các lớp học. Trách nhiệm này không thể ược ủy quyền cho người sử dụng lao ộng. Tất cả học phí ược lập hóa ơn
bằng ồng Việt Nam và phải trả bằng ồng Việt Nam trừ các khoản thanh toán có nguồn gốc bên ngoài Việt Nam, trong
trường hợp ó, chuyển khoản ngân hàng bằng ô la Mỹ sẽ ược chấp nhận theo tỷ giá hối oái hiện hành trong ngày.

11. LATE PAYMENT OF FEES - Các khoản phí khi thanh toán chậm
If payment is not made within two weeks of the due date, the school shall add a 10% penalty to the outstanding payment, and
a new pro-forma invoice will be issued. In cases where parents are registered to pay annual tuition fees, this will be
automatically changed to the Term Tuition Fee and the 10% penalty added to the first term fees. After the new pro-forma
invoice has been issued, if the school has still not received payment by the revised due date, then the school shall exercise its
right to exclude the student from class until such fees have been paid. Please ensure the bank transfer payment makes
reference to your child(ren)’s name and pro-forma invoice numbers. It is also your responsibility to pay all bank charges.
Nếu các khoản thanh toán không ược hoàn thành trong vòng hai tuần kể từ ngày hết hạn, Nhà trường sẽ áp dụng khoản
phạt 10% trên giá trị chưa thanh toán và sẽ phát hành một hóa ơn dự thảo chi phí mới. Trong trường hợp Quý phụ huynh
ăng ký trả học phí cả năm, iều này sẽ tự ộng ược thay ổi thành Học phí theo kỳ và khoản phạt 10% sẽ ược bổ sung
vào kỳ học ầu tiên. Sau khi hóa ơn dự thảo chi phí mới ược phát hành, nếu Nhà trường vẫn chưa nhận ược khoản
thanh toán trước thời hạn quy ịnh, Nhà trường có quyền từ chối học sinh ến lớp học cho ến khi các khoản phí ó ược
thanh toán. Vui lòng ảm bảo các khoản thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng ược tham chiếu ến úng (các) tên và số
hóa ơn dự thảo chi phí của con em quý vị. Quý phụ huynh cũng có trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí dịch vụ ngân
hàng liên quan.

12. OTHER EXPENSES - Các chi phí khác
Personal supplies, lunches, additional school uniforms, field trip expenses, external examination fees etc. are payable by
parents.
Quý phụ huynh vui lòng chịu trách nhiệm chi trả các chi phí khác bao gồm: ồ dùng cá nhân, bữa trưa, ồng phục học sinh
bổ sung, chi phí i tham quan, dã ngoại, lệ phí thi bên ngoài, v.v.

13. SCHOLARSHIPS - Học bổng
We offer a range of merit-based scholarships for our IB Diploma Programme.
For more information on Scholarships available, please visit our website or contact our Admissions Office:
Nhà trường trao Học Bổng ối với Chương trình Tú tài Quốc tế IB xét trên thành tích học tập của học sinh. Để biết thêm
thông tin về Học bổng ang áp dụng, vui lòng truy cập website hoặc liên hệ Văn phòng Tuyển sinh của Nhà trường:
www.renaissance.edu.vn
admissions@renaissance.edu.vn
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ADMISSIONS CONTRACT
HỢP ĐỒNG TUYỂN SINH

The undersigned Parent(s) and/or Guardian(s) with the information recorded in the Application Form (herein collectively referred
to as “Parent(s)”) acknowledge and agree that this Admissions Contract (herein collectively referred to as “Contract”) is a legally
binding contract between the Renaissance International School Sai Gon (herein collectively referred to as “School”) and such
Parent(s) subject to acceptance of enrolment of an applicant by the School for their child(ren) having information recorded in
the Application Form filled by the Parent(s) (herein collectively referred to as “Student”).

Cha mẹ và/hoặc Người giám hộ có thông tin ghi nhận tại Đơn ăng ký nhập học (sau ây gọi là “Phụ huynh”) ký tên dưới ây xác
nhận và ồng ý rằng Hợp ồng Tuyển sinh này (sau ây gọi là “Hợp ồng”) là một thỏa thuận có ràng buộc về mặt pháp lý giữa
Trường Renaissance (sau ây gọi là “Nhà trường”) và Phụ huynh ối với việc chấp thuận cho con/cháu/em có thông tin ghi nhận
tại Đơn ăng ký nhập học của Phụ huynh (sau ây gọi là “Học sinh”) nhập học tại Nhà trường.

Phụ huynh hiểu, đồng ý và xác nhận rằng / the Parent(s) understood, agreed and confirmed as follows:

1. PAYMENT OF FEES - Thanh toán các khoản phí

All fees are payable in accordance with the Schedule of Fees, which is an integral part hereof. The School reserves the right to
amend the Schedule of Fees from time to time without the Parent(s)’ consent and any reference to the Schedule of Fees herein
is a reference to the most up-to-date Schedule of Fees. The School reserves the right to cancel the enrolment of any applicant
or not to accept the student if the fees are not paid by the applicable deadlines under the Schedule of Fees. In cases where the
student unilaterally stops studying at the School and the fees are not fully paid under the Schedule of Fees, no school report
will be issued until all outstanding arrears have been settled.
Tất cả các khoản phí phải ược óng theo quy ịnh tại Bảng phí, một phần không thể tách rời của Hợp ồng này. Nhà trường có
quyền iều chỉnh Bảng phí theo từng thời iểm mà không cần sự chấp thuận của Phụ huynh và Bảng phí tham chiếu phải ược
hiểu là Bảng phí mới nhất. Nhà trường có quyền hủy chỗ hoặc từ chối cho Học sinh tiếp tục theo học nếu Phụ huynh không óng
ầy ủ và úng hạn các khoản phí như ã quy ịnh tại Bảng phí. Trường hợp Học sinh tự ộng ngưng học giữa chừng mà chưa
hoàn tất thanh toán các khoản phí theo quy ịnh tại Bảng phí, Nhà trường sẽ giữ lại học bạ/báo cáo học tập cho ến khi các khoản
phí ược thanh toán ầy ủ.

2. WITHDRAWAL AND REFUND OF FEES - Ngưng học và hoàn phí
A Withdrawal Notification Form must be submitted to the School Office at least 90 calendar days before the date of withdrawal.
This is to ensure the refund policy as stated clearly under the Schedule of Fees is applied and school reports can be issued.
Phụ huynh cần iền ầy ủ thông tin vào Phiếu Thông báo Nghưng học và gửi ến Văn phòng Nhà trường ít nhất 90 ngày trước
ngày nghỉ học chính thức của học sinh. Điều này ảm bảo chính sách hoàn học phí ược ề cập trong Biểu phí ược áp dụng và
học bạ/báo cáo học tập ược cấp.

3. LIABILITY WAIVER - Miễn trừ trách nhiệm
The Parent(s) of the School acknowledge and agree that the School is not liable in respect of any injury that may occur to the
student whilst attending/leaving the School or participating in School organized activities, except to the extent that such injury
arises from the gross negligence of the School. The School is also not liable for any loss or damage to the student’s personal
belongings.
Phụ huynh có con theo học tại Nhà trường ồng ý rằng Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm ối với bất kỳ thương tích nào có
thể xảy ra trong khi Học sinh tham gia các chương trình chính khóa, ngoại khóa trong khi ang học ở Nhà trường hoặc trong quá
trình i ến/rời khỏi Nhà trường, ngoại trừ những thương tổn ược chứng minh hoàn toàn do sự bất cẩn của Nhà trường gây
nên. Nhà trường cũng không chịu trách nhiệm ối với những mất mát hoặc thiệt hại về tài sản cá nhân của Học sinh.

4. SPECIAL EDUCATION NEEDS (SEN) - Nhu cầu giáo dục đặc biệt

The School will only admit a student whose learning needs can be fully met and supported. The School reserves the right not
to admit, or exclude after they have been admitted, any student whose learning needs cannot be accommodated. In such
cases due process including testing where appropriate and parental consultation will be followed.
Nhà trường nhận Học sinh có nhu cầu học tập và nhu cầu cá nhân mà các chương trình học và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường
có thể áp ứng tại thời iểm nhập học. Nhà trường có quyền từ chối nhận hoặc từ chối cho Học sinh tiếp tục theo học sau khi ã
nhập học, nếu phát hiện Học sinh có nhu cầu học tập ặc biệt mà Nhà trường không thể áp ứng ược. Với những trường hợp
này, các hoạt ộng kiểm tra/ánh giá và tư vấn phụ huynh phù hợp sẽ ược thực hiện trước khi có kết luận cuối cùng.
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5. FORCE MAJEURE SITUATION - Trường hợp bất khả kháng

In the case of occurring force majeure events such as fire, weather, natural disaster, epidemics, pandemic, quarantine
restriction(s) or the State authority’ instruction(s) to disease and/or epidemic/pandemic, wars, acts of terrorism, social unrest or
any other events which occur objectively and beyond the School’s control and cannot be overcome though all necessary
measures and ability have been applied that force the School to close or cannot organize normal teaching activities, the School
has the right to flexibly replace and/or adjust the curriculum/programme, learning schedule, teaching and learning methods so
as to suit the context at that time (such as online learning, canceling trips, camping and other required activities announced in
advance by the School, reducing the curriculum/programme) while still ensuring the School’s commitment to deliver a
completed academic year for the Student. In such cases, the School has no obligation to refund any portion of the fees paid
(except for meals and transportation if any). The Parent(s) are responsible to pay in full all the fees to ensure the completion of
the academic year.
Trong trường hợp có các sự kiện bất khả kháng như hỏa hoạn, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, ại dịch, biện pháp cách ly hoặc chỉ
ạo của cơ quan Nhà nước ối với dịch bệnh và/hoặc ại dịch, chiến tranh, khủng bố, bất ổn/bạo ộng xã hội hay bất kì sự việc
nào khác xảy ra một cách khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà trường và Nhà trường không thể lường trước ược và
không thể khắc phục ược mặc dù ã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép mà buộc Nhà trường phải óng
cửa hoặc không thể tổ chức hoạt ộng giảng dạy bình thường, Nhà trường có quyền linh ộng thay thế và/hoặc iều chỉnh
chương trình học, lịch trình học, cách thức giảng dạy và học tập cho phù hợp với bối cảnh tại thời iểm ó (chẳng hạn như học
trực tuyến, hủy bỏ các chuyến tham quan và dã ngoại và các hoạt ộng bắt buộc khác của Nhà trường ã thông báo trước ó,
giảm tải chương trình học) mà vẫn ảm bảo các cam kết về việc hoàn thành chương trình năm học cho Học sinh. Khi ó, Nhà
trường không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản phí nào ã ược óng cho Nhà trường trước ó (trừ tiền ăn và phí ưa/ón nếu
có). Phụ huynh có trách nhiệm óng ầy ủ các loại phí của năm học ể ảm bảo Học sinh hoàn tất chương trình năm học.

6. PARENT(S)’ RESPONSIBILITIES - Trách nhiệm của Phụ huynh

6.1 The Parent(s) have an obligation to ensure that the Parent(s) and the student comply with all School rules (as set out
in the School documents published to the Parent(s) and the student; and as amended from time to time at the School’s sole
discretion). In the case of non-compliance with the School rules by the Parent(s) and/or the student, the School reserves the
right to suspend or expel the student from the School and that in this event, the School may decide, at its sole discretion, not
to provide any refund or reduction in fees already paid or which are payable to the School. Compensation to the School shall
be made for any damage caused by the Student/Parent(s) who violates the School’s rules and regulations or other misconduct.
Đảm bảo rằng Phụ huynh và Học sinh sẽ tuân thủ các quy ịnh của Nhà trường (ược ề cập trong các tài liệu ược thông báo
ến phụ huynh và học sinh của Nhà trường; và có thể ược iều chỉnh theo từng thời iểm theo toàn quyền quyết ịnh của Nhà
trường). Trong trường hợp Phụ huynh và/hoặc Học sinh không tuân thủ những quy ịnh của Nhà trường, Nhà trường có toàn
quyền ình chỉ hoặc buộc Học sinh thôi học mà không bồi hoàn hoặc giảm trừ bất kỳ khoản phí nào ã nộp hoặc phải nộp cho Nhà
trường. Phụ huynh sẽ bồi thường cho Nhà trường ối với những thiệt hại gây ra do Học sinh/Phụ huynh vi phạm các nội quy, quy
ịnh của Nhà trường hoặc các hành vi sai trái khác.

6.2 The Parent(s) are responsible to closely work and cooperate with the School in the education of the student during
their studies with the School, including the main programme, extra-curricular activities, courses taking place at the School or
through remote learning.
Đảm bảo rằng Phụ huynh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Nhà trường trong công tác giáo dục Học sinh trong suốt thời gian
Học sinh theo học chương trình của Nhà trường, bao gồm cả chương trình chính khóa, ngoại khóa, các khóa học tại Nhà trường
hoặc từ xa do Nhà trường cung cấp.

6.3 The Parent(s) guarantee that all the information about the Parent(s) and the student provided to the School is true and
correct and a timely update of all changes will be provided to the School, if and when, applicable. The School will not be held
responsible for the failure to contact the Parent(s) and/or alternative emergency contact (via phone) in an emergency under the
information provided in “Alternative emergency contact” and “Parent(s) information” section of Application Form or to fail to
deliver any correspondence to address(es) provided in “Parent(s) information” section of Application Form unless Parent(s)’
notification in writing or by email of aforementioned changes has been received.
Cam kết tất cả thông tin cung cấp cho Nhà trường về Phụ huynh và Học sinh là úng và chính xác. Mọi thay ổi liên quan ến hồ
sơ của Học sinh và thông tin của Phụ huynh cần ược cập nhật kịp thời. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu không liên
lạc ược qua iện thoại với Phụ huynh và/hoặc người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp theo các thông tin ược cung cấp tại
mục “Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp” và mục “Thông tin phụ huynh” của Đơn ăng ký nhập học hoặc không gửi ược tài liệu
tới ịa chỉ ược cung cấp tại mục “Thông tin phụ huynh” của Đơn ăng ký nhập học trừ khi ã nhận ược văn bản hoặc thư iện
tử thông báo trước của Phụ huynh về các thay ổi này.
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6.4 The Parent(s) grant the School permission to initiate any medical examination and/or medical treatment according to
the consultation of a qualified doctor and/or medical staff in the event of emergency and if (either of) the undersigned Parent(s)
or the Emergency Contact cannot be contacted via phone under the information provided in “Alternative emergency contact”
or “Parent(s) information” section of Application Form. At that time, the School is not responsible for any problems arising from
a medical examination and/or medical treatment for the Student in consultation with the qualified doctor and/or medical staff.
The Parent(s) shall undertake to pay all costs incurred by the School in so doing.
Đồng ý cho Nhà trường khám bệnh và/hoặc iều trị y tế cho Học sinh theo các tư vấn của bác sĩ và hoặc cán bộ y tế có chuyên
môn trong trường hợp khẩn cấp xảy ra mà không liên hệ ược qua iện thoại với Phụ huynh hoặc với người liên hệ theo các thông
tin ược cung cấp tại mục “Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp” hoặc mục “Thông tin phụ huynh” của Đơn ăng ký nhập học. Khi
ó, Nhà trường không chịu trách nhiệm cho bất kì vấn ề nào phát sinh do ã ồng ý tiến hành khám bệnh và/hoặc iều trị y tế
cho Học sinh theo các tư vấn của bác sĩ và hoặc cán bộ y tế có chuyên môn. Phụ huynh sẽ phải thanh toán lại cho Nhà trường tất
cả các chi phí có liên quan.

6.5 In the event of the School requiring parental approval, the Parent(s) agree that it is sufficient to obtain approval of one
of the Parent(s) under the information provided in “Parent(s) information” section of Application Form. Consent is considered
valid if made in writing or by email sent from the email address provided in the "Parent(s) information" section of the Application
Form to the School.
Đồng ý rằng nếu cần phải có sự chấp thuận từ phía Phụ huynh, Nhà trường chỉ cần có ược sự ồng ý của một trong số các
Phụ huynh có thông tin ghi nhận tại mục “Thông tin phụ huynh” của Đơn ăng ký nhập học là ủ. Sự ồng ý ược xem là hợp lệ
nếu ược thực hiện bằng văn bản hoặc bằng thư iện tử gửi từ ịa chỉ thư iện tử ã cung cấp tại mục “Thông tin phụ huynh”
của Đơn ăng ký nhập học ến Nhà trường.
6.6 In a case where the School cannot contact the Parent(s) through multiple channels (such as email, phone calls, postal
letters) under the information provided in “Parent(s) information” section of Application Form, the School reserves the right to
ultimately conclude the solution.
Đồng ý rằng trong trường hợp Nhà trường không thể liên hệ ược với Phụ huynh dù ã thực hiện liên hệ qua nhiều kênh (email,
gọi iện, thư gửi) theo thông tin liên hệ ghi nhận tại mục “Thông tin phụ huynh” của Đơn ăng ký nhập học, Nhà trường có quyền
ơn phương kết luận phương án giải quyết cuối cùng.
6.7 The Parent(s) agree that images taken of the student during the study period may be used for promotional purposes
by the School without any reimbursement such as fees for use, copyrights fees or any compensation fees paid to the Parent(s)
and/or the student.
Đồng ý cho Nhà trường sử dụng các hình ảnh của Học sinh trong suốt quá trình theo học tại Nhà trường cho mục ích quảng bá
Nhà trường mà không phải trả bất kỳ khoản phí sử dụng, phí bản quyền hay bất kỳ khoản phí ền bù nào cho Phụ huynh và/hoặc
Học sinh.
6.8 Both the Parent(s) and the Student agree to abide by the Schools’ educational principles, including protection of
reputation either verbalised or declared on information/communication channels and social media. The School reserves the
right to suspend or expel a student/s and will not provide any refund or reduction in the fees if the student or the Parent(s) is
found to have any actions/gestures/words in a way which damages the School’s brand, image, and reputation in any forms of
information/communication channels and/or social media. The Parent(s) must compensate the School for damages arising
from any actions/gestures/words of the Parent(s) and/or the student that damage the branding, image, and reputation of the
School.
Phụ huynh và Học sinh ồng ý thực hiện úng các tôn chỉ giáo dục của Nhà trường bao gồm cả việc giữ hình ảnh cho Nhà trường
trên các kênh thông tin và mạng xã hội. Nhà trường có quyền từ chối hoặc ình chỉ học tập của Học sinh mà không bồi hoàn lại
bất kỳ khoản thanh toán nào ã óng trước ó nếu phát hiện Học sinh hoặc Phụ huynh có những hành ộng/cử chỉ/lời nói nào
gây tổn hại ến uy tín, danh dự và hình ảnh của Nhà trường trên các kênh thông tin và/hoặc mạng xã hội. Phụ huynh phải bồi
thường cho Nhà trường ối với các thiệt hại phát sinh từ những hành ộng/cử chỉ/lời nói nào của Phụ huynh và/hoặc Học sinh
gây tổn hại ến uy tín, danh dự và hình ảnh của Nhà trường.

6.9 The Parent(s) agree to allow the student to participate in all of the School’s compulsory activities, including both
residential, day trips and visits.
Đồng ý cho Học sinh tham gia vào tất cả các hoạt ộng bắt buộc của Nhà trường, bao gồm các chuyến tham quan và dã ngoại
trong ngày và nhiều ngày.
Date /Ngày
Head of School (signed and authenticated)

Full name & Signature of Parent(s)

Chữ ký và họ tên của Phụ huynh

Hiệu trưởng (ký tên và óng dấu)
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