
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:  ____________________________________________________________________ Giới tính:  Nam  Nữ 

Ngày/tháng/năm sinh:  _______________________________________________________________________________  

Nơi sinh:  _________________________________________________________________________________________  

Trường THPT:  _____________________________________________________________________________________  

Tỉnh:  ______________________________________________  Lớp:  _______________________________________  

Tốt nghiệp THPT năm:  ______________________________________________________________________________  

Địa chỉ thường trú:  __________________________________________________________________________________  

Địa chỉ liên lạc:  ____________________________________________________________________________________  

Điện thoại nhà riêng:  __________________________________  Di động:  ____________________________________  

Email:  ___________________________________________________________________________________________  

THÔNG TIN CHA / MẸ / NGƯỜI BẢO TRỢ 

Mối quan hệ với người đăng ký học:  Cha   Mẹ   Người bảo trợ 

Họ và tên:  ________________________________________________________________________________________  

Nơi công tác:  ______________________________________________________________________________________  

Chức vụ:  _________________________________________________________________________________________  

Địa chỉ liên lạc:  ____________________________________________________________________________________  

Điện thoại nhà riêng:  __________________________________  Di động:  ____________________________________  

Email:  ___________________________________________________________________________________________  

 

CHI TIẾT KHÓA HỌC 

Tôi xin đăng ký nhập học vào năm học: __________. 

  Học kỳ Mùa Thu     Học kỳ Mùa Xuân    Học kỳ Mùa Hè 

Tôi xin đăng ký học chuyên ngành:  

  Kế toán doanh nghiệp    Lập trình máy tính 

  Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ   Quản trị mạng máy tính 

 Marketing  Tiếng Anh 

  Quản trị nhân sự     Phiên dịch tiếng Anh thương mại 

CAM KẾT 

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. 

 

Ký tên:  ______________________________________________________  Ngày: _______________________________  

  


