
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

TRƯỜNG GENETIC SINGAPORE 
 

 
1 Họ tên đầy đủ của Thí sinh (điền từng ô, đúng giấy khai sinh, in hoa, có dấu):  

                        Khu vực 

2 Ngày, tháng, năm sinh (điền từng ô, dd-mm-yyyy):         dán ảnh 3x4 

3 Nơi sinh: Dân tộc: của thí sinh 

Quốc tịch:  

4 Trường THPT:  

Quận / Huyện: Thành phố: 

5 Năm tốt nghiệp THPT (ghi đủ 4 chữ số):      

6 Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố): 
 

7 Số CMND / CCCD: Cấp ngày: / / Tại: 

8 Địa chỉ liên hệ (bỏ qua nếu trùng mục #6): 

9 ĐT di động: Email: 

10 Họ tên Cha: ĐT di động Cha: 

Nghề nghiệp: Email: 

11 Họ tên Mẹ: ĐT di động Mẹ: 

Nghề nghiệp: Email: 

12 Địa điểm học: Đà Nẵng 

13 Chuyên nghành: Thiết kế Đồ họa (International Diploma in Web Design) 

14 Cam kết của Thí sinh (thí sinh đọc và nắm):   Hồ sơ nhập học (bản sao công chứng) bao gồm: 

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự 1.  01 bản Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm  

thật. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về  thời năm 2021 hoặc Bẳng Tốt nghiệp THPT  

Những thông tin được tôi khai ở trên. Đồng  2. 01 bản Học bạ THPT  

Thời, tôi đồng ý và tuân thủ nghiêm túc các  3. 01 bản Giấy khai sinh hoặc CMND   

Quy định và chính sách của Trường Genetic.  4. 01 bản Hộ khẩu hoặc KT3 

15 Thí sinh ký tên (ký, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm): 5. 01 bản đơn nhập học này (đã điền và ký đầy đủ) 

 6. 03 bản Hợp đồng cam kết (đã điền và ký đầy đủ) 

Toàn bộ 06 giấy tờ này, Quý Phụ huynh và Thí sinh 

vui lòng gửi về địa chỉ:   

Bộ phận Tuyển sinh Trường Genetic Singapore 

Họ tên: Địa chỉ: 79 Lê Lợi, Thạch Thang, Đà Nẵng 

Ngày / tháng / năm: / / Điện thoại: 0236-3-522-766 Hotline: 0905-922-766 

Đơn đăng ký nhập học – Trường Genetic Singapore – Mẫu 01082021 

 


