
CẨM NANG TUYỂN SINH

2022 - 2023

Quý phụ huynh thân mến,

Chào mừng Quý vị và con đến với Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP). Nhà trường tự hào là một
ngôi trường với truyền thống cộng đồng mạnh mẽ. Vì thế, nhà trường hân hạnh được chào đón
Quý vị trở thành một thành viên quan trọng của trường. Hãy cùng nhau xây dựng văn hóa tương
trợ lẫn nhau (Culture of Care) để cộng đồng chúng ta ngày một lớn mạnh hơn!

Trường ISSP hiện tại là trường mẫu giáo và tiểu học duy nhất được chứng nhận bởi hai tổ chức
giáo dục uy tín thế giới là CIS (Hội Đồng Các Trường Quốc Tế) và NEASC (Hội Liên Hiệp Trường
Quốc Tế Tiểu Bang New England – Mỹ). Hai chứng nhận này chứng minh rằng trường chúng ta đã
đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực giáo dục. Các em học sinh không chỉ có được
thành tích cao trong học tập, mà còn được nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần và thể chất để có thể
trở thành một công dân toàn cầu.

Hiện Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl đang là ứng cử viên giảng dạy chương trình Tú Tài Quốc Tế
bậc Tiểu Học (IB PYP). Nhà trường, cùng với các trường thành viên của tổ chức IB, có chung triết
lý và cam kết về nền giáo dục quốc tế chất lượng cao mà trường tin rằng rất quan trọng đối với
học sinh và cộng đồng nhà trường.

Nhà trường chào đón đơn đăng ký nhập học của tất cả các gia đình thuộc mọi quốc tịch và có
cùng triết lý giáo dục với chúng tôi. Quy trình tuyển sinh được thiết kế để các em học sinh tương
lai có thể nhập học một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Quý phụ huynh có thể nộp đơn nhập
học vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Nếu đang ở trong danh sách chờ, học sinh nào đạt đủ
điều kiện sẽ được nhận dựa theo chính sách ưu tiên của nhà trường.



QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Nhà trường khuyến khích việc nộp đơn sớm để tránh phải chờ đợi. Các bé đăng ký học từ khối
Mẫu Giáo đến Lớp 5 Có thể trải qua một bài kiểm tra Tiếng Anh để đánh giá kỹ năng Tiếng Anh.
Buổi kiểm tra Tiếng Anh giúp nhà trường xác định và chuẩn bị chương trình bổ trợ Tiếng Anh phù
hợp cho từng em. Nếu học sinh nào cần sự hỗ trợ đặc biệt (SEN – Hỗ trợ giáo dục đặc biệt), nhà
trường sẽ sắp xếp các buổi phỏng vấn chuyên sâu để có những đánh giá cần thiết.

Các thủ tục cần hoàn tất trước khi nhập học:

1 Hoàn tất và nộp đơn đăng ký. Đóng phí tuyển sinh nếu có chỗ trống.

2
Xem xét bảng điểm/phiếu học tập. Phòng Tuyển sinh sẽ xem xét đơn đăng ký nhập
học để xem xét học sinh có cần thêm hỗ trợ đặc biệt nào không (ví dụ: hỗ trợ y tế).
Nhà trường có thể sắp xếp thêm một buổi phỏng vấn nếu cần.

3
Hiệu Trưởng và Phòng Tuyển sinh xem xét đơn đăng ký, phỏng vấn (nếu cần) và xác
nhận duyệt hồ sơ tuyển sinh. Học sinh có thể sẽ làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào
để xem xét khả năng sử dụng ngôn ngữ.

4
Phòng Tuyển sinh sẽ thông báo cho học sinh và phụ huynh khi đơn đăng ký của học
sinh được chấp thuận.

5 Hồ sơ y tế và tiêm phòng phải được nộp trước ngày nhập học.

6
Thư xác nhận nhập học với đầy đủ thông tin sẽ được gửi về cho phụ huynh. Sau đó,
phòng Kế Toán sẽ gửi phiếu thu học phí. Phụ huynh lưu ý, quá trình xem xét hồ sơ sẽ
mất 03 tới 05 ngày làm việc sau khi gia đình hoàn thành nộp hồ sơ.

7
Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn sẽ được thông báo về lớp và ngày bắt đầu
học của con.

8
Trong vài tuần đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm của con sẽ quan sát xem lớp học và
chương trình học có phù hợp với bé không. Nếu cần, giáo viên chủ nhiệm sẽ làm việc
với Hiệu Trưởng và phụ huynh để thảo luận về những thay đổi cần thiết.
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QUY ĐỊNH XẾP LỚP

Nhà trường nhận đơn đăng ký học vào mọi thời điểm trong năm. Học sinh sẽ được xếp lớp học
dựa trên ngày sinh, quyết định của Phòng Tuyển sinh và các bên có liên quan. Tuy nhiên, quyết
định của Hiệu Trưởng sẽ là quyết định cuối cùng. Việc xếp lớp sẽ dựa trên quá trình học tập trước
đây của học sinh, độ tuổi, mức độ trưởng thành về thể chất và tâm lý, trình độ ngôn ngữ, nhu cầu
học tập và thời gian đăng ký học. Hồ sơ của học sinh phải được hoàn tất trước khi xếp lớp và nhà
trường có thể yêu cầu phỏng vấn thêm nếu cần.

Trong một số trường hợp đặc biệt, quyết định xếp lớp chỉ là tạm thời. Nhà trường sẽ chuyển lớp
sau khi quan sát khả năng thực tế trong lớp của học sinh trong khoảng hai đến ba tuần đầu nhập
học.

Học sinh nhập học sau khi năm học đã bắt đầu sẽ được xếp vào cùng các lớp tương đương với
trường học trước đó, hoặc trường mà các con vừa hoàn thành. Đối với trường hợp sau, việc lên
lớp sẽ có hiệu lực vào tháng tám của năm học tiếp theo.

Để được xếp vào lớp cao hơn so với độ tuổi, học sinh phải chứng minh được sự vượt trội trong
học tập và phát triển thể chất của mình. Ngoài ra, nhà trường phải nhận thấy được bé có trưởng
thành về kỹ năng xã hội. Việc xếp lớp cao hơn chỉ được thực hiện cho những trường hợp đặc biệt,
được sự chấp thuận bằng văn bản của Hiệu Trưởng, và thường diễn ra sau khi Hiệu Trưởng đã
đánh giá đầy đủ về học sinh.

NHU CẦU HỌC TẬP ĐẶC BIỆT

Nhà trường có nguồn lực giới hạn để hỗ trợ trong trường hợp học sinh có nhu cầu học tập đặc
biệt. Do đó, quy trình tuyển sinh sẽ được xem xét dựa vào từng trường hợp cụ thể.

HỒ SƠ SỨC KHỎE

Mỗi học sinh đăng ký nhập học bắt buộc phải hoàn thành Phiếu khám sức khỏe theo mẫu của
nhà trường, có xác nhận của nhân viên y tế và cơ quan y tế có thẩm quyền. Phiếu khám sức khỏe
phải được bổ sung vào hồ sơ tuyển sinh trước ngày nhập học.

LƯU Ý

Nhà trường có quyền ngưng tuyển sinh bất cứ lúc nào nếu có bằng chứng cho thấy nhà trường
không được thông tin đúng về tài liệu y tế hoặc bất kỳ thông tin nhập học khác của học sinh.
Hoặc em học sinh đó có nguy cơ lây nhiễm cao cho người khác, hoặc nhà trường nhận thấy
không có các nguồn lực cần thiết để giải quyết cho nhu cầu cá nhân của em học sinh đó.
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BẢNG THAM CHIẾU ĐỘ TUỔI

Khoảng ngày sinh Độ tuổi Cấp lớp tại ISSP

01/09/2020 - 28/02/2021 18 tháng + Early Years 1

01/09/2019 - 31/08/2020 2+ Early Years 2

01/09/2018 - 31/08/2019 3+ Early Years 3

01/09/2017 - 31/08/2018 4+ Early Years 4

01/09/2016 - 31/08/2017 5+ Kindergarten

01/09/2015 - 31/08/2016 6+ Lớp 1

01/09/2014 - 31/08/2015 7+ Lớp 2

01/09/2013 - 31/08/2014 8+ Lớp 3

01/09/2012 - 31/08/2013 9+ Lớp 4

01/09/2011 - 31/08/2012 10+ Lớp 5
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ĐƯA ĐÓN HỌC SINH
Xe buýt của trường được trang bị đầy đủ dây đai an toàn, và có nhân viên giám sát theo xe. Xe
buýt chỉ dành cho học sinh từ lớp Early Years 4 trở lên. Phí dịch vụ xe đưa đón như sau:

Hành trình Một chiều (một ngày) Hai chiều (một ngày)

B1 (dưới 5km) 98,000 vnd 150,000 vnd

B2 (dưới 10km) 169,000 vnd 260,000 vnd

B3 (trên 10km) 182,000 vnd 280,000 vnd

Vui lòng liên hệ bộ phận điều phối xe buýt qua email transport@issp.edu.vn để biết thêm chi tiết.

CĂN TIN
Nhà trường có căn tin Global Cafe phục vụ bữa trưa và các món ăn vặt giờ giải lao. Chi phí dưới
đây đã bao gồm thuế GTGT và không bao gồm trong học phí. Nhà trường không bắt buộc học
sinh dùng bữa tại trường và chi phí sẽ được hoàn trả trong trường hợp học sinh vắng mặt có
thông báo trước 9:00 sáng ngày hôm đó.

Khối lớp
2022 - 2023

Phí/Ngày (VNĐ)

Mầm Non 1 & 2 72,000

Mầm Non 3 - Mẫu Giáo 80,000

Lớp 1 - 5 94,000

Nước trái cây 35,000

TRÔNG TRẺ

Nhà trường cung cấp dịch vụ trông trẻ cho học sinh sau giờ học với mức phí 150,000VNĐ/giờ.
Dịch vụ này được áp dụng từ 3h15 đến 5h15 chiều. Hóa đơn phí trông trẻ sẽ gửi đến phụ huynh
định kì 03 tháng 01 lần.

ĐỒNG PHỤC

Cửa hàng đồng phục mở cửa từ 7h30 sáng đến 4h chiều. Phí mua đồng phục không bao gồm
trong học phí và có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.

THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Trường hợp được ưu tiên đăng ký được xét theo các tiêu chí sau:

● Anh chị em của học sinh đã đăng ký
● Học sinh hiện tại đang theo học một trường trong Tập đoàn Cognita
● Con của nhân viên
● Học sinh trước đây đã đăng ký học, với điều kiện lịch sử tín dụng và lịch sử tài chính tốt
● Theo thứ tự hoàn tất đơn xin nhập học
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HỌC PHÍ NĂM 2022 - 2023

Tất cả học phí tính theo mệnh giá Việt Nam Đồng

Khối lớp

Phương án 1

(Công ty
hoặc cá nhân

tự chi trả)

Phương án 2

(Cá nhân tự chi trả)

Phương án 3

(Cá nhân tự chi trả)

Nguyên năm Theo học kỳ x 2 Theo quý x 4

Thanh toán
trước

01/07/2022

100%

Thanh toán
trước

01/07/2022

50%

Thanh toán
trước

01/12/2022
50%

Thanh toán
trước

01/07/2022
35%

Thanh toán
trước

01/10/2022
25%

Thanh toán
trước

01/12/2022
25%

Thanh toán
trước

01/03/2023
15%

EY1 & EY2

(Nửa ngày)
224,900,000 115,800,000 115,800,000 83,400,000 59,600,000 59,600,000 35,800,000

EY1 & EY2

(Nguyên
ngày)

307,900,000 158,600,000 158,600,000 114,200,000 81,600,000 81,600,000 49,000,000

EY3 337,900,000 174,000,000 174,000,000 125,400,000 89,500,000 89,500,000 53,700,000

EY4 337,900,000 174,000,000 174,000,000 125,400,000 89,500,000 89,500,000 53,700,000

Kindergarten 385,500,000 198,500,000 198,500,000 143,000,000 102,200,000 102,200,000 61,300,000

Lớp 1 505,500,000 260,300,000 260,300,000 187,500,000 134,000,000 134,000,000 80,400,000

Lớp 2 505,500,000 260,300,000 260,300,000 187,500,000 134,000,000 134,000,000 80,400,000

Lớp 3

505,600,000 260,400,000 260,400,000 187,600,000 134,000,000 134,000,000 80,400,000Lớp 4

Lớp 5

Lưu ý:

1. Học sinh nhập học trễ sẽ đóng học phí dựa theo Chính sách nhập học trễ.

2. Học sinh bắt đầu học từ ngày 01 tháng 12 sẽ chỉ áp dụng đóng học phí dựa theo phương án 1 -
Nguyên năm (Đóng phí một lần).
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HỌC PHÍ HẰNG NĂM

Học phí của trường chi trả cho chương trình học được thiết kế riêng cho học sinh ISSP, bao gồm:

● Dụng cụ học tập

● Các dịch vụ hỗ trợ học sinh, bao gồm: Chương trình bổ trợ Tiếng Anh (EAL), Chương trình
hỗ trợ giáo dục đặc biệt (SEN) và các phúc lợi học đường

● Một số môn hoạt động ngoại khóa sau giờ học (ASA) và các chương trình thể thao

● Thiết bị công nghệ thông tin

● Dịch vụ hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh

(*) Học phí của trường đã bao gồm tất cả thành phần nêu trên và không thể chia nhỏ theo từng
phần này.

PHÍ GHI DANH 25,000,000 VNĐ

Phụ huynh đóng phí khi trường xác nhận có vị trí trống cho học sinh, và học sinh đáp ứng được
yêu cầu về điều kiện nhập học và năng lực cảm xúc xã hội (theo chính sách tuyển sinh của ISSP).
Phí này bao gồm chi phí cho các thủ tục hành chính cần thiết để xử lý đơn xin nhập học bao gồm:
Các buổi phỏng vấn, phỏng vấn Tiếng Anh (nếu có), xem xét học bạ, xếp lớp, phân bổ môn học
và sắp xếp thời khóa biểu. Đối với học sinh lần đầu tiên nhập học tại ISSP, lệ phí này phải được
thanh toán đầy đủ. Bất kỳ anh/ chị/em tiếp theo trong gia đình sẽ được hưởng mức phí giảm 50%
phí ghi danh. Phí ghi danh được thanh toán tại thời điểm nộp đơn xin nhập học và không được
hoàn trả lại.
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PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

Phụ huynh tự thanh toán học phí (không phải công ty hỗ trợ) có thể lựa chọn một trong các
phương án thanh toán sau: nguyên năm, theo học kỳ (2 lần/năm) hoặc theo quý (4 lần/năm).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ DÀNH CHO CHỊ EM RUỘT

Chính sách ưu đãi học phí cho anh chị em ruột dành cho những học sinh do gia đình tự thanh
toán học phí, và chỉ áp dụng duy nhất cho học phí. Học sinh nhỏ tuổi thứ hai trong gia đình sẽ
nhận được mức giảm học phí 5%. Học sinh nhỏ tuổi thứ ba trong gia đình sẽ nhận được mức giảm
học phí 20%. Học sinh nhỏ tuổi thứ tư trong gia đình và tiếp sau đó sẽ nhận được mức giảm học
phí 35%. Anh chị em từ những gia đình có con đang theo học tại bất cứ trường nào thuộc tập
đoàn Cognita Việt Nam cũng được tính vào chương trình ưu đãi này tại ISSP.

ƯU ĐÃI THANH TOÁN HỌC PHÍ TRƯỚC HẠN

Nhà trường áp dụng mức ưu đãi 4% trên học phí nguyên năm nếu học phí này được thanh toán
đầy đủ trước ngày 01/06/2022. Ưu đãi thanh toán học phí trước hạn được áp dụng trên học phí
nguyên năm sau khi đã trừ đi ưu đãi học phí cho anh chị em và các khoản ưu đãi khác (nếu có).

7



HỌC TẠI NHÀ
Năm học này, cũng như bất kỳ năm nào khác, hình thức dạy học có thể thay đổi trong thời gian
con Quý vị học tại trường.

Trong mọi trường hợp chính quyền địa phương có thể yêu cầu đóng cửa trường học trong những
trường hợp đặc biệt không do lỗi của nhà trường (ví dụ: đại dịch toàn cầu, thiên tai, vv.), hoặc nhà
trường quyết định không tổ chức các lớp học tại trường do các nguyên nhân khách quan (hỏa
hoạn, thiên tai, chiến tranh, khủng bố, vv.) để đảm bảo an toàn của học sinh và giáo viên, nhà
trường được phép chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến (hay còn gọi là “học tại nhà”).

Việc học tại nhà sẽ do giáo viên đảm nhận một cách thiết thực, an toàn và bảo mật. Học tại nhà
sẽ được thực hiện thông qua các kênh trực tuyến và nền tảng học tập theo quy định.

Nhà trường cam kết duy trì chất lượng học tập cao khi có sự sắp xếp học tại nhà. Việc học trực
tuyến này cũng sẽ được lưu lại để cho phép giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Trách
nhiệm của trường là chuẩn bị và cung cấp nội dung học tại nhà, trách nhiệm của phụ huynh là
đảm bảo cho học sinh tham gia vào chương trình học tập tại nhà do nhà trường cung cấp.

Nhà trường cũng có thể quyết định tạm ngừng giảng dạy và sắp xếp lại thời gian giảng dạy thay
vì tổ chức học tại nhà, với điều kiện nhà trường đảm bảo hoàn thành chương trình học.

Trong những trường hợp ngoại lệ như vậy, nhà trường sẽ được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ
giảng dạy đã cam kết với học sinh và phụ huynh, và học phí (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không
được hoàn trả nếu phụ huynh quyết định không cho học sinh tham gia học tại nhà và hoặc thôi
học trong giai đoạn này.
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CHÍNH SÁCH NHẬP HỌC TRỄ

Nhà trường chấp nhận các đơn xin nhập học trễ, tùy thuộc vào chỗ trống và số lượng học sinh
đang học tại lớp học đó. Học phí áp dụng cho việc nhập học trễ được thể hiện như sau:

Ngày nhập học Phí ghi danh
Phần trăm học phí

phải thanh toán

1/10 – 31/10 100% 90%

1/11 – 30/11 100% 80%

1/12 – 31/12 100% 70%

1/1 – 31/1 100% 55%

1/2 – 28/2 100% 50%

1/3 – 31/3 100% 40%

1/4 – 30/4 100% 30%

1/5 – 30/6 100% 20%
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HỦY XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Chính sách này chỉ áp dụng cho học sinh mới. Vì bất cứ lý do nào, nếu phụ huynh quyết định hủy
xác nhận nhập học trước khi năm học bắt đầu vào tháng 8, số tiền học phí đã thanh toán sẽ được
hoàn lại tùy thuộc vào số ngày thông báo hủy tính đến ngày bắt đầu năm học, chi tiết như sau:

● Số tiền hoàn nếu thông báo bằng hoặc trên 30 ngày: 100% học phí đã thanh toán

● Số tiền hoàn nếu thông báo dưới 30 ngày: học phí đã thanh toán trừ 22,500,000
VNĐ

Phụ huynh cần hoàn tất và nộp đơn hủy xác nhận nhập học tại Phòng Tuyển Sinh hoặc gửi đơn
cho Phòng Tuyển Sinh qua email.

Ngày bắt đầu năm học là ngày đầu tiên của năm học thể hiện trên lịch học của trường.

Trường hợp phụ huynh yêu cầu hoàn phí đặt cọc giữ chỗ đăng ký học tiếp của học sinh đang học
tại trường vui lòng tham khảo chính sách về Phí giữ chỗ đăng ký học tiếp quy định trong sổ tay
tuyển sinh này.

Trường hợp phụ huynh yêu cầu hoàn học phí sau ngày bắt đầu năm học vui lòng tham khảo chính
sách về Hoàn học phí quy định trong sổ tay tuyển sinh này.
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NGHỈ HỌC NGẮN HẠN

Trường ISSP không áp dụng miễn và/ hoặc giảm học phí cho trường hợp nghỉ học ngắn hạn.
Trong tất cả các trường hợp, học sinh vắng mặt trên hai tuần phải có sự chấp thuận bằng văn bản
cụ thể từ Hiệu trưởng.

QUY ĐỊNH VỀ CHẬM THANH TOÁN

Tất cả các khoản phí phải hoàn thành trước khi học sinh đi học. Học sinh sẽ không được vào lớp
cho đến khi trường đã nhận đủ tất cả các khoản phí. Trong một số trường hợp, một khoản phí
phạt chậm nộp 2% mỗi tháng sẽ áp dụng trên khoản phí đã quá hạn. Nếu các khoản phí không
được thanh toán kịp thời, đúng hạn, vào ngày đáo hạn quy định trên hóa đơn, nhà trường sẽ
không đảm bảo giữ chỗ cho học sinh đó và có thể phân bổ vị trí trống này cho học sinh khác
trong danh sách chờ. Đồng thời, nhà trường có toàn quyền dừng cung cấp dịch vụ dạy học, báo
cáo học tập, các giấy tờ và dịch vụ liên quan.

PHÍ GIỮ CHỖ ĐĂNG KÝ HỌC TIẾP 22,500,000 VNĐ

Các học sinh ISSP hiện tại cần thanh toán phí đặt cọc đăng ký học tiếp 22,500,000 VNĐ để giữ
chỗ cho năm học tiếp theo vào Tháng Ba hàng năm. Vào Tháng Ba hoặc Tháng Tư, Ban Giám
hiệu sẽ thông báo học phí cho năm học tiếp theo. Sau thời gian đó, hóa đơn học phí sẽ được gửi
về cho tất cả gia đình đang theo học. Khoản tiền đã đặt cọc trước đó sẽ được khấu trừ vào phần
tổng học phí và không được hoàn lại.
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CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ

Chính sách hoàn học phí chỉ áp dụng đối với những gia đình ISSP thanh toán học phí nguyên
năm. Mức hoàn học phí được dựa trên ngày thôi học và thời điểm thông báo thôi học:

Báo trước

90 ngày trở lên

Báo trước

dưới 90 ngày

Ngày thôi học
% trên tổng học phí năm

học được hoàn
% trên tổng học phí năm

học được hoàn

Bất kỳ thời điểm nào của học kỳ 1 65% 45%

Bất kỳ thời điểm nào của học kỳ 2 40% 20%

Bất kỳ thời điểm nào của học kỳ 3 15% 0%

Bất kỳ thời điểm nào của học kỳ 4 0% 0%
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HÌNH THỨC THANH TOÁN

Có ba hình thức thanh toán học phí cho trường như thông tin bên dưới. Quý phụ huynh vui lòng
ghi chú tên và lớp của học sinh khi thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng và tự chi trả phụ phí
phát sinh.

1. CHUYỂN KHOẢN LIÊN NGÂN HÀNG

Thanh toán bằng Việt Nam Đồng (VNĐ).

VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOA SEN

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM

Địa chỉ: VBB building, 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM, Việt Nam

Mã wift: BFTV VNVX007

Tài khoản (VND): 0071.000.807.655

Tài khoản (USD): 0071.370.807.657

HSBC

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOA SEN

Ngân hàng: HSBC - Chi nhánh TP.HCM

Địa chỉ: Metropolitan, 235 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM, Việt Nam

Mã wift: HSBCVNVX

Tài khoản (VND): 001-037175-001

Tài khoản (USD): 001-037175-101

13



2. NỘP TIỀN MẶT VÀO NGÂN HÀNG

Quý phụ huynh có thể nộp tiền trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng đã nêu phía trên cho Công
Ty TNHH MTV Giáo Dục Và Đào Tạo Hoa Sen tại bất cứ chi nhánh nào của Vietcombank hoặc
HSBC Việt Nam.

3. THẺ TÍN DỤNG

Quý phụ huynh cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán học phí tại bàn thu ngân ở Phòng
kế toán của trường mà không có phí phát sinh cho việc thanh toán bằng thẻ này.

Lưu ý: Hóa đơn tài chính sẽ được phát hành dưới tên của học sinh. Vui lòng thông báo nếu quý vị
cần xuất hóa đơn tài chính dưới tên của Đơn vị/Công ty hợp pháp.

Các gia đình có thể thanh toán phí ghi danh, đặt cọc đăng ký học tiếp và các chi phí khác như
đồng phục, sự kiện thể thao, các chuyến đi thực địa bằng chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc tiền
mặt tại trường.

LIÊN HỆ

Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu, 8h sáng - 4h chiều

Liên hệ Finance Manager

Ms. Thuy Dung (+84) 28 2222 7788 - Ext: 4113

Email: thuydungnguyen@issp.edu.vn

Địa chỉ 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM
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DANH SÁCH GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ
Vui lòng theo danh sách sau đây để hoàn tất quá trình nộp đơn nhập học:

Tour tham quan trường từ Bộ phận tuyển sinh

Trao đổi thông tin về học sinh với Bộ phận Tuyển sinh

Điền mẫu đăng ký nhập học

Phí ghi danh

Bản sao hộ chiếu học sinh hoặc giấy khai sinh

Báo cáo học tập của học sinh / bảng điểm / học bạ học sinh bằng tiếng Anh (hay được
dịch ra tiếng Anh) (*)

Hai (02) ảnh hộ chiếu của học sinh

Báo cáo y tế và hồ sơ tiêm chủng (được cung cấp trước ngày nhập học)

(*) Học sinh đăng ký nhập học được yêu cầu cung cấp bảng điểm của 2 năm gần nhất. Việc này
hỗ trợ Hiệu Trưởng trong việc quyết định việc nhập học. Trong trường hợp học sinh không có
bảng điểm, ISSP yêu cầu phụ huynh cung cấp Thư Giới Thiệu về việc học của con theo các yêu
cầu sau:

● Sự độc lập và tự tin

● Sự phát triển về hành vi xã hội

● Những kỹ năng về tiếp thu và ngôn ngữ

● Những thành tựu trong học tập (đặc biệt về kỹ năng đọc, viết và trình độ toán học)

Những thông tin tham khảo về học lực phải được viết trên Letterhead (mẫu đơn) của trường hiện
tại với thông tin của họ và tên giáo viên cùng với thông tin liên lạc. Nếu đây là lần đầu tiên học
sinh mới nhập học vào một trường học chính thức, nhà trường sẽ không yêu cầu thủ tục hồ sơ
này.

Các em học sinh từ lớp KG đến lớp 5 có thể được yêu cầu hoàn thành phần phỏng vấn kiểm tra
kỹ năng tiếng Anh và hoặc bài đánh giá MAP (đây là bài kiểm tra đo lường mức độ tiến bộ trong
học tập). Đây là những đánh giá để bảo đảm nhà trường cung cấp chương trình học đúng với trình
độ mà các em sẽ bắt đầu vào học. Việc phỏng vấn đánh giá xếp lớp không ảnh hưởng đến việc
được nhập học của các em học sinh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục nhập học, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ Phòng Tuyển
Sinh theo email admissions@issp.edu.vn hoặc qua số điện thoại (028) 2222 7788 - số máy lẻ
4100/4101.
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