
 

  

       TRƯỜNG MẦM NON SONG NGỮ KINDER GREEN 

       Số 27, ngõ Hoà Bình 1, phố Minh Khai, q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 

       Tel: 0243 976 5656 - 0971 656 816 - Email: info@kindergreen.edu.vn 

       Website: www.kindergreen.edu.vn 

 

`                ĐƠN XIN NHẬP HỌC 

Dán ảnh hộ chiếu tại đây 

  PHẦN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG 

Ngày đăng ký ghi danh: Mã số hồ sơ: 

Số thứ tự đăng ký: 

Lớp học/ năm học đăng ký: Độ tuổi lúc nhập học: 

Người nhận hồ sơ: Ngày nhập học chính thức: 

Quý vị biết thông tin về trường qua đâu ? (gạch dưới lựa chọn của bạn)  

Bạn bè giới thiệu/ Tờ rơi/ Website/ Nguồn khác:………………………. 

THÔNG TIN CÁ NHÂN BẮT BUỘC 

 

Tên học sinh ……………………….……………………. 

 

Tên thân mật …………….………………... 

Ngày sinh ………………………….…………………….. Giới tính ………………….………………. 

Ngôn ngữ sử dụng tại nhà ………..……………………... Các ngôn ngữ khác ………..……………… 

Quốc tịch …………………………….………………….. Ngày dự kiến nhập học ……...……………. 

THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

Thông tin Bố Mẹ 

Họ và tên ............................................................. ............................................................. 

Quốc tịch ............................................................. ............................................................. 

Ngày sinh ............................................................. ............................................................. 

Số CMND ............................................................. ............................................................. 

Email ............................................................. ............................................................. 

Email (Facebook) ............................................................. ............................................................. 

Hộ khẩu thường trú: ............................................................. ............................................................. 

Nơi ở hiện tại ............................................................. ............................................................. 

Số di động ............................................................. ............................................................. 



Số nhà riêng ............................................................. ............................................................. 

Nghề nghiệp ............................................................. ............................................................. 

Nơi làm việc ............................................................. ............................................................. 

Điện thoại công ty ............................................................. ............................................................. 

Lưu ý đặc biệt …………………………………………………………………………………... 

THÔNG TIN VỀ ANH/CHỊ, EM RUỘT CỦA HỌC SINH 

 

Họ tên anh/chị, em thứ  1 …….………………………………… 

 

Giới tính …………………………. 

Ngày tháng năm sinh …………………………………………... Trường học ……………………… 

Họ tên anh/chị, em thứ  2 ………………………………………. Giới tính …………………………. 

Ngày tháng năm sinh ………...………………………………… Trường học………….…………… 

THẾ GIỚI XUNG QUANH BÉ 

 

Điểm mạnh của trẻ ……………………………………………………………………… 

Trò chơi bé thích nhất ……………………………………………………………………… 

Món đồ chơi bé thích ……………………………………………………………………… 

Con vật bé yêu thích ……………………………………………………………………… 

Không thích, điểm yếu của trẻ ……………………………………………………………………… 

Con vật bé sợ nhất ……………………………………………………………………… 

Bài hát, điệu nhạc bé thích ……………………………………………………………………… 

Câu chuyện bé thích nhất ……………………………………………………………………… 

Chương trình ti vi bé thích nhất ……………………………………………………………………… 

Tên người bạn thân nhất của bé ……………………………………………………………………… 

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG 

 

Món ăn nào bé thích ………………………….… 

 

Món ăn bé không thích ...…….…………………... 

Bé ăn dễ hay khó ……………..……………………………………………………….………………..... 

Bé có cần chế độ ăn uống đặc biệt không ? ……………………………………………………………… 

THÔNG TIN SỨC KHỎE 

 

Chiều cao của trẻ: …………………………………..Cân nặng của trẻ : …………...….……………….. 

Bé có hay bị viêm họng/ VA Amidan không ?........................................................................................... 



Bé có hay bị nôn trớ không? …………………….Lý do ………………………………………………… 

Bé có bị dị ứng với thức ăn hay đồ vật nào không?..................................................................................... 

(Đề nghị ghi rõ dị ứng với gì?) …………………………………………………………………………... 

Bé có hay bị táo bón không? ……………………… Bé có hay bị tiêu chảy không?................................. 

Bệnh bẩm sinh (nếu có) ………………………………………………………………………………….. 

Trẻ có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, cảm xúc, đặc điểm khác biệt nào cần phải can thiệp đặc biệt hoặc 

chú ý tới không? ………………………………………………………………………………………….. 

(Nếu có hãy giải thích ……………………………………………………………….…………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Tiêm chủng bắt buộc ……………………………………………………………………………………... 

Tên bác sĩ gia đình …………………………………………………… ĐT ……………………………... 

Trong khi đang ở lớp, nếu bé bị sốt từ 38,50 C nhà trường có thể cho bé uống thuốc hạ sốt  

             Efferalgan 80 mg               Efferalgan 150 mg               Efferalgan 250 mg được không ? 

(Nếu không đề nghị cho biết loại thuốc theo yêu cầu:……………………………………….…………..) 

THÔNG TIN NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN ĐƯA/ĐÓN TRẺ 

Ngoài bố, mẹ ghi rõ họ tên người hay đón trẻ  

Họ và tên …………………………………………….. Quan hệ với trẻ ………………………………. 

Số ĐT di động ……………………………………….. ĐTNR ………………………………………... 

Trong trường hợp khẩn cấp, nhà trường sẽ liên lạc với ai ngoài bố mẹ trẻ? 

*Họ và tên ….……….……………………………….. Quan hệ với trẻ ………………………………. 

Số ĐT di động ……………………………………….. ĐTNR ………………………………………... 

*Họ và tên …………..……………………………….. Quan hệ với trẻ ………………………………. 

Số ĐT di động ……….………………………………. ĐTNR ………………………………………... 

Nếu đôi khi các bé nhầm lẫn quần áo, giầy dép hoặc một số vật dụng khác thì tôi rất thông cảm với 

giáo viên ở lớp của con và không có thắc mắc gì. 

Trong trường hợp cấp cứu, tôi đồng ý để con tôi được đưa đến phòng khám tại:  

         BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, HN 

         BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội          

và tôi sẽ được báo tin sớm nhất ngay khi có thể. Tôi đồng ý trả toàn bộ các chi phí cần thiết. 

Tôi cam kết tất cả những thông tin trên là đúng. Tôi đồng ý gửi đơn đăng ký nhập học vào trường và 

thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường. 

Hà Nội, ngày …   tháng …   năm 20.... 

         Chữ ký của bố (Ghi rõ họ tên)                                              Chữ ký của mẹ (Ghi rõ họ tên)                                        


