
PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số phiếu do Trường điền

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh ghi đúng như giấy khai sinh:
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

2. Ngày, tháng và năm sinh
ghi đúng như giấy khai sinh

3. Số CCCD:

4. Điện thoại di động: ..........................................................Email: .....................................................................

Ngày cấp: ............................Nơi cấp: .............................

..................................................................................................... Giới tính: .................... Dân tộc: .................

NGÀY THÁNG NĂM

6. Trường THPT ..................................................................... Năm tốt nghiệp THPT

1. Họ, chữ đệm và tên của người bảo trợ ghi đúng như giấy khai sinh:
B. THÔNG TIN NGƯỜI BẢO TRỢ 

2. Nơi công tác: ....................................................................................................................................................

3. Điện thoại di động: ..........................................................

4. Địa chỉ hộ khẩu:  Số nhà, đường ......................................................................................................................
    Phường/Xã .......................................................................... Quận/Huyện ........................................................
    Tỉnh/Thành Phố ................................................................................................................................................

Email: .....................................................................

............................................................................................ Mối quan hệ: Cha Mẹ Người bảo trợ

Mã ngành Học kỳ Năm
C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

...............................................................................................
Tôi xin cam đoan các thông tin cung cấp trên là trung thực và chính xác đối với sự hiểu biết của tôi. Tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm về việc thông báo cho nhà trường bất cứ thay đổi nào đối với thông tin trên. Tôi sẽ không khiếu nại nếu nhà 
trường không thể liên lạc được với tôi và tất cả những người liên quan do thông tin cung cấp thiếu chính xác.
Tôi hiểu rằng Trường Cao đẳng Sài Gòn có thể cung cấp thông tin của tôi với tư cách là sinh viên của trường cho các tổ 
chức khác nhằm thực hiện các yêu cầu liên quan đến pháp luật trong lãnh thổ Việt Nam.
Tôi cam kết hiểu rõ quy định “Học phí đã đóng không được hoàn trả vì bất cứ lý do nào”
Tôi cam kết chấp hành tất cả mọi quy định của Trường Cao đẳng Sài Gòn trong thời gian theo học.

.............., ngày.....tháng.....năm 20.....
Thí sinh

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngành đăng ký xét tuyển:

5. Địa chỉ hộ khẩu: Số nhà, đường .......................................................................................................................
    Phường/Xã .......................................................................... Quận/Huyện ........................................................
    Tỉnh/Thành Phố ................................................................................................................................................


