
 
 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT 

I. Thông tin phụ huynh: 

Họ tên Phụ huynh đăng kí: …………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại liên hệ: …………….……….……………………….…………………Địa chỉ email:………………………………………………………. 

II. Thông tin dịch vụ đăng kí: 

Tôi/ chúng tôi đăng kí dịch vụ sau cho các con em chúng tôi trong năm học 2020-2021 (Vui lòng đánh dấu chọn vào 

các dịch vụ phù hợp): 

Họ và tên Học sinh (1): …………………….......................................................................................................Lớp ……….…………………… 

Họ và tên Học sinh (1): …………………….......................................................................................................Lớp ……….…………………… 

Họ và tên Học sinh (1): …………………….......................................................................................................Lớp ……….…………………… 

2.1  Không ăn (vui lòng khoanh tròn) sáng/ trưa-xế tại trường trong khoảng thời gian: 

Bắt đầu: ………………………………………………… Kết thúc: ……………………………………………………….………………….…………………….. 

Lý do: ……………………………………………………….………………….…………………………………………………………………………………………… 

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

2.2  Không ăn các thực phẩm sau do dị ứng: 

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

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

2.3  Ăn chay 
 

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà trường trong Sổ tay Phụ huynh và Học sinh của trường, cam kết 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh khi mang phần trưa đến trường. Học sinh sẽ tự mang theo phần trưa 

đến trường, bảo quản và sẽ xuống ăn trưa tại khu vực canteen theo quy định. Nhà trường sẽ không hỗ trợ nhận phần 

ăn trưa trong khung giờ học của học sinh (8:00 sáng đến 16:45 chiều hàng ngày)  

Tôi cam kết con em chúng tôi sẽ luôn tuân thủ quy định về Dịch vụ ăn uống của Nhà trường trong Sổ tay Phụ huynh và 

Học sinh. Mọi vi phạm sẽ được xử lý theo quy định của Nhà trường.  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…………..tháng………….năm………… 

Người làm đơn 

Dành cho văn phòng: 

Ngày nhận đơn:                                                                    .                                                                   

Nhân viên tiếp nhận:                                                             . 

Ngày chuyển tiếp đến bộ phận phụ trách:                         . 

Lưu ý: Để được giải quyết cắt ăn sáng/ trưa-xế/ cả ngày, Phụ huynh vui lòng gửi đơn này đến phòng Tuyển sinh ít nhất 

05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu các kỳ học (kỳ 1: 19/08/2020, kỳ 2: 26/10/2020, kỳ 3: 04/01/2021, kỳ 4: 22/03/2021). 

Nhà trường có quyền xem xét và đồng ý cho từng trường hợp cụ thể.  

 



 

SPECIAL SERVICES REQUEST FORM 

I. Parents’ Information: 

Parents’ name: ………………………………….………………….……………………………………………………….………………………………………………….. 

Mobile phone: …………….……….……………………….…………Email Address: ……………………………………………………….……………………… 

II. Services Request: 

I/We agree to register the following services for our children in the school year of 2020-2021. 

(Please check in the boxes that indicate your choice) 

Student’s Name (1): …………………….............................................................Grade: ……….…………………………………………………………………. 

Student’s Name (2): …………………….............................................................Grade: …………………….…….……………………………………………… 

Student’s Name (3): ………………..…….......................................................... Grade: ……….……………….……………………………………………….. 

2.1  Skip the school food service on breakfast/ lunch-supper (please circle your preference) during this period 

From: ……………………………………………………….……………To: ……………………………………………………….……………………………………… 

Reason: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

2.2.   Avoid these food because of students’ allergy 

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

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

2.3  Vegetarian 

I declare to follow the regulations set by the school in the Parents-Students Handbook, and commit to ensure the 

Healthy and Safety Food conditions while allowing students to bring their own lunch to school. Students are allowed to 

bring their lunch to school, ensure the quality and join the lunch break at the Canteen as orders. The school will not 

support in receiving the lunch packs from 8am to 4.45pm.  

I declare that my children will strictly follow the School's regulations in regards to the Catering service in the Parents-

Students Handbook. Any violations made will be handled regulations set.   

Ho Chi Minh City, day…………month………year…………. 

Signature 

For officer only:  

Date received:                                                                       .   

Person received:                                                                  . 

Date transferred to authorized office:                                 . 

Notice: To validate the registration to skip breakfast/ lunch-supper/ all three meals at school, parents should complete this form 

and submit to the Admissions Office no later than 05 working days before the start date of the school terms (1st
 term: August 

19th, 2020; 2nd
 term: October 26th, 2020; 3rd term: January 4th, 2021; 4th

 term: March 22nd, 2021). The School reserves the right to 

approve the request on a case-by-case basis. 

 

 


