Elementary Campus
177A Nguyen Van Huong Str.
Thao Dien Ward, Dist. 2
HCMC, Vietnam

Middle-High School Campus
172-180 Nguyen Van Huong Str.
Thao Dien Ward, Dist. 2
HCMC, Vietnam

Phone (84-8) 3519 2223
Fax (84-8) 3519 2224
Email info@tasvietnam.edu.vn
Website www.tas.edu.vn

ADMISSIONS PROCESS
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

The American School is dedicated to providing a quality American education that ensures academic success for all students accepted into the TAS learning community. To qualify for admission, students must demonstrate high learning aptitude, excellent behavior, and a strong commitment toward academic excellence. The admissions procedures are as follows:
1. CONSULTATION
The Admissions team provides in-depth consultation to parents and students about the program of study
at the American School (TAS) and the admission requirements. Following a consultation with an Admissions
counselor, a placement test will be arranged for those students whose academic performance at their
current/previous school(s) meets minimum requirements.

2. PLACEMENT TESTING
Placement testing is required for all students applying for admission. The Placement Test includes the
following components:
1.English Language Test to measure the student’s reading comprehension, writing accuracy,
speaking ﬂuency, and listening comprehension levels.
2. Mathematics Test to assess the student’s knowledge of math concepts and skills
As part of the Admissions process, the ESL teacher will conduct a 15-minute interview with each student
following placement testing.

3. ACADEMIC RECORDS
In addition to placement testing, students applying for admission are required to submit ofﬁcial report cards
or transcripts to show academic history.
• For students in grade 1 and 2, the most recent report cards is required.
• For students in grade 3-5, the most recent two years of report cards must be submitted.
• For students in middle school and high school, the most recent 3 years of report cards/transcripts
are required.

4. ADMISSION DECISION
Based on the results of placement testing, the content of academic records, and the outcome of the
personal interview, the Admissions Team will make a ﬁnal admission decision within 3 working days from
the time the placement test is completed and academic records are submitted. The Admissions Team
consists of the Admissions Manager, ESL and Math Teachers, Principal, and Academic Director. A formal
Offer of Admission will be sent to parents whose children qualify for admission.

5. ENROLLMENT APPLICATION
Upon receiving the Offer of Admission, parents must complete the Enrollment Application for their child and
submit it to the Admissions Department for processing.

6. REGISTRATION FEE
Once the student has been offered admission to The American School (TAS), parents can secure a place at
the school for their child by depositing the registration fee within one week from the date of the Offer of
Admission. This registration fee demonstrates a commitment to enroll at The American School (TAS) and
the registration fee is non-refundable.
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Trường Quốc Tế (TAS) cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng chuẩn Hoa Kỳ, đảm bảo
mang đến thành công trong học tập cho tất cả học sinh được nhận vào trường. Để được nhận
vào trường, học sinh cần có đạo đức tốt, thái độ học tập nghiêm túc và ý chí kiên định, quyết tâm
phấn đấu đạt kết quả học tập cao nhất. Quy trình tuyển sinh như sau:
1. TƯ VẤN
Phụ huynh và học sinh sẽ được đội ngũ tuyển sinh tư vấn chi tiết về chương trình học tại trường TAS và
các yêu cầu nhập học. Sau khi được tư vấn, những học sinh có kết quả học tập tại trường trước kia/hiện
tại đạt chuẩn tuyển sinh sẽ được sắp xếp để làm bài kiểm tra đầu vào.

2. KIỂM TRA ĐẦU VÀO
Tất cả học sinh đăng ký học đều được yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào, bao gồm:
1. Bài kiểm tra khả năng ngôn ngữ tiếng Anh nhằm kiểm tra đánh giá cấp độ về kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết.
2. Bài kiểm tra toán để đánh giá kiến thức về các khái niệm và kỹ năng toán học.
Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra, học sinh sẽ trực tiếp phòng vấn với giáo viên tiếng Anh nhà trường
trong khoảng 15 phút.

3. HỌC BẠ
Ngoài bài kiểm tra đầu vào, học sinh đăng ký học được yêu cầu nộp học bạ hay bảng điểm thể hiện kết
quả học tập trước đó.
• Học sinh lớp 1 và lớp 2, yêu cầu bảng điểm 1 năm học gần nhất.
• Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, yêu cầu bảng điểm 2 năm học gần nhất.
• Học sinh học trung học cơ sở và trung học phổ thông, yêu cầu bảng điểm 3 năm học gần nhất.

4. QUYẾT ĐỊNH NHẬN HỌC
Dựa trên kết quả thi đầu vào, kết quả học tập của các năm học trước, và kết quả của buổi phỏng vấn, hội
đồng tuyển sinh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 3 ngày làm việc tính từ lúc bài kiểm tra hoàn
thành và bảng điểm được nộp vào. Hội đồng tuyển sinh gồm Trưởng phòng tuyển sinh, Giáo viên Anh ngữ
(ESL), giáo viên Toán, và Hiệu trưởng. Thư nhận học sẽ được gửi cho Phụ huynh có con em thỏa đáp các
yêu cầu nhập học.

5. ĐƠN XIN NHẬP HỌC
Khi nhận được thư nhập học, quý Phụ huynh cần hoàn thành Đơn xin nhập học cho con em mình và nộp
vào bộ phận Tuyển sinh cho việc tuyển duyệt.

6. PHÍ NHẬP HỌC
Trong vòng 1 tuần tính từ ngày ký thư nhận học, phụ huynh cần nộp trước phí Nhập học để đảm bảo giữ
chỗ học cho học sinh. Khoản tiền này là sự cam kết của Phụ huynh cho con em nhập học tại Trường Quốc
Tế TAS. Khoản tiền này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường họp nào.
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ADMISSIONS CHECKLIST

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
This checklist is used to guide you through the admissions application process.
Danh mục này để hướng dẫn quý phụ huynh các bước hoàn tất hồ sơ nhập học.
Student Name:
Họ tên học sinh

Birth Date:
Ngày sinh

Academic Year:
Năm học

Grade Level:
Khối lớp

Copy of the placement test fee receipt
Bản sao biên nhận lệ phí thi nhập học
Placement test and admissions interview
Thi và phỏng vấn nhập học
Completed and signed enrollment application
Đơn xin nhập học
Completed annual health check-up
Giấy khám sức khỏe hàng năm
Completed medical record
Báo cáo sức khỏe
A copy of the student’s passport or birth certiﬁcate
Bản sao hộ chiếu hoặc giấy khai sinh
Ofﬁcial/notorized copies of academic records from the 2 years prior to TAS
Bản chính/bản sao công chứng bảng điểm hoặc học bạ 2 năm gần nhất
2 current 4x6 passport photographs (no older than 6 months)
2 tấm hình 4x6 (không quá 6 tháng)
Copies of the student’s immunization records
Bản sao giấy chứng nhận chủng ngừa

