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Chào mừng đến với
ISHCMC - American Academy
Chúng tôi nhận hồ sơ đăng ký nhập học của học sinh bất kể đến từ quốc gia nào mà chúng tôi nhận thấy các
em có thể hưởng lợi từ chương trình giáo dục của trường và Phụ huynh các em là những người cùng chia sẻ
những quan điểm, giá trị giáo dục với Nhà trường. Một học sinh được nhận học khi Nhà trường tự tin có thể
cung cấp chương trình học và nguồn hỗ trợ phù hợp với nhu cầu học tập của cá nhân học sinh đó.
Hồ sơ đăng ký nhập học ngay hoặc vào một thời điểm trong tương lai sẽ được xét duyệt quanh năm. Đối với
các khối lớp có danh sách chờ chỗ, học sinh đáp ứng tiêu chuẩn nhập học sẽ được xét nhận theo thứ tự ưu tiên
theo quy định.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ
Học sinh có nguyện vọng nhập học vào ISHCMC – American Academy cần nộp hồ sơ đăng ký sớm nhất có
thể. Tất cả học sinh sẽ tham gia một buổi phỏng vấn sơ bộ để Nhà trường xác định học sinh có cần được hỗ trợ
thêm tiếng Anh học thuật, hoặc những hỗ trợ cần thiết khác nếu trong hồ sơ của các em có thể hiện nhu cầu
học tập đặc biệt.
Quy trình tuyển sinh chặt chẽ của chúng tôi nhằm đảm bảo việc xét tuyển được chính xác, và được thiết kế để
giúp học sinh có sự chuyển tiếp suôn sẻ. Hơn nữa, việc giáo viên được trao đổi trước về các học sinh mới là rất
quan trọng để có đủ thời gian chuẩn bị chào đón và giúp học sinh hòa nhập.
Các học sinh ban đầu được xác định có khả năng cần học lớp Bổ Trợ Tiếng Anh (EAL) sẽ được yêu cầu làm bài
kiểm tra kỹ năng tiếng Anh. Bài kiểm tra này sẽ do chuyên viên chương trình EAL sắp xếp thực hiện. Thông
tin cụ thể về bài kiểm tra này được trình bày trong quy định EAL (bên dưới). Học sinh nhập học vào lớp 6 đến
lớp 12 sẽ làm thêm một bài kiểm tra Toán đầu vào để được xếp vào lớp Toán phù hợp với trình độ.
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Trước khi bắt đầu nhập học, học sinh sẽ trải qua các bước sau trong quy trình tuyển sinh:

1

Hoàn tất và nộp đơn đăng ký nhập học. Đóng phí ghi danh nếu vẫn còn chỗ.

2

Bảng điểm/ học bạ và hồ sơ khám sức khỏe được kiểm tra. Nếu cần thiết, Thầy/Cô Tư Vấn
và Giáo viên hỗ trợ học tập sẽ xem xét hồ sơ học sinh để xác định những nhu cầu đặc biệt
cần chú ý, bao gồm nhu cầu đặc biệt về học tập, y tế và bổ trợ tiếng Anh (EAL).

3

4

Đối với những học sinh mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, Chuyên viên EAL sẽ
sắp xếp phỏng vấn và tổ chức bài kiểm tra kỹ năng tiếng Anh cho học sinh. Học sinh với
nguyện vọng nhập học lớp 9 đến lớp 12 sẽ cần làm bài kiểm tra kỹ năng Toán để được xem
xét xếp lớp phù hợp.
Thầy/Cô Tư Vấn xét hồ sơ và đánh giá tín chỉ dựa trên bảng điểm/học bạ từ trường theo
học trước đó. Thầy/Cô Tư Vấn sau đó sẽ trao đổi thông tin về việc xếp lớp, các môn học và
ngày nhập học. Nếu cần thiết, thầy/cô Tư Vấn sẽ trao đổi với giáo viên SUPA (Môn tín chỉ
Đại Học Syracuse, New York) & AP (môn nâng cao trình độ đại học) về quyết định cho học
sinh theo học các môn trình độ đại học.

5

Hiệu trưởng xem xét tổng thể hồ sơ học sinh một lần nữa và đưa ra quyết định.

6

Trưởng bộ phận Tuyển Sinh sẽ gửi thông báo trúng tuyển và ngày nhập học đến học sinh
và phụ huynh/ người giám hộ. Nếu có, thông tin về lớp bổ trợ tiếng Anh (EAL) cũng sẽ
được thông báo đến gia đình vào thời điểm này.

7

Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn sẽ được bộ phận Tuyển Sinh thông báo về
học sinh mới và ngày nhập học.

8

Học sinh sẽ được đặt hẹn gặp thầy/cô Tư Vấn để trao đổi về thời khóa biểu và các
lựa chọn môn nếu có.

9

Trong vài tuần đầu nhập học, các giáo viên sẽ theo dõi tiến độ hòa nhập của học sinh vào
môi trường mới, và quyết định nếu việc xếp lớp là phù hợp. Trong các trường hợp cần
thiết, các giáo viên sẽ trao đổi thêm với Hiệu trưởng và Phụ huynh về những khó khăn
trong các lớp học hoặc những vấn đề liên quan.
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QUY ĐỊNH VỀ XẾP LỚP
Học sinh được xét tuyển xuyên suốt năm học nhưng sẽ được xếp lớp dựa trên ngày sinh và quyết định của
Ban Giám Hiệu nhà trường và các bộ phận liên quan. Quyết định của Hiệu trưởng sẽ là quyết định cuối cùng.
Việc xếp lớp sẽ dựa trên quá trình học tập trước đó của học sinh, độ tuổi, sự chín chắn về mặt thể chất và tâm
lý, kỹ năng ngôn ngữ, nhu cầu học tập và thời điểm nhập học. Hồ sơ học sinh/ học bạ/ bảng điểm của học sinh
phải được nộp đầy đủ trước khi Nhà trường đưa ra quyết định cuối cùng và nếu cần thiết, học sinh có thể sẽ
phải thực hiện thêm những bài kiểm tra, đánh giá khác.
Trong một số trường hợp đặc biệt, việc xếp lớp ban đầu có thể chỉ là tạm thời và Nhà trường có thể thay đổi
lớp sau khi đã xác định rõ trình độ học sinh qua các lớp học trong hai hoặc ba tuần nhập học đầu tiên.
Học sinh THCS sẽ được xếp vào khối lớp tương ứng với lớp đang học hoặc đã hoàn thành ở trường trước đó.
Sau đó, học sinh sẽ được lên lớp vào năm học tiếp theo bắt đầu từ tháng Tám.
Đối với học sinh đăng ký nhập học khối THPT tại ISHCMC - American Academy, Nhà trường cần tiến hành
đánh giá các tín chỉ chuyển tiếp để xác định lớp cho học sinh. Chúng tôi chấp nhận tối đa 8 tín chỉ chuyển tiếp
cho một năm học. Đối với các học sinh chuyển đến từ trường công, các lớp tiếng Anh sẽ được tính vào bộ tín
chỉ Ngữ Văn Anh theo yêu cầu tốt nghiệp. Nếu học sinh không đậu một môn ở trường trước đó, Nhà trường
sẽ không nhận tín chỉ cho môn đó trừ khi học sinh thể hiện được năng lực môn thông qua các kết quả thi/kiểm
tra độc lập, ví dụ như điểm đậu bằng IGCSE.
Học sinh được học vượt cấp phải thể hiện rõ ràng sự chín chắn trong trình độ học thuật, thể chất và tâm lý, và
phải được đánh giá bởi Nhà trường. Việc học vượt cấp chỉ được xem xét đối với những trường hợp thực sự
đặc biệt và phải có thư quyết định từ Hiệu trưởng, thông thường sẽ được viết sau khi học sinh đã được
thầy/cô Tư Vấn và Phụ trách chuyên môn đánh giá.
Nhà trường sẽ xem xét từng trường hợp học sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ học lớp 12 tại trường. Chỉ những
học sinh có khả năng đáp ứng đầy đủ yêu cầu tốt nghiệp trong vòng một năm học mới được chấp nhận.
THÔNG TIN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU VÀO THEO NGÀY SINH
Học sinh có ngày sinh
trong khoảng

Lớp trong năm học
2019-2020

Lớp trong năm học
2020-2021

Lớp trong năm học
2021-2022

01/09/2001 - 31/08/2002

Lớp 12

N/A

N/A

01/09/2002 - 31/08/2003

Lớp 11

Lớp 12

N/A

01/09/2003 - 31/08/2004

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

01/09/2004 - 31/08/2005

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

01/09/2005 - 31/08/2006

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

01/09/2006 - 31/08/2007

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

01/09/2007 - 31/08/2008

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

01/09/2008 - 31/08/2009

N/A

Lớp 6

Lớp 7

01/09/2009 - 31/08/2010

N/A

N/A

Lớp 6
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THÔNG TIN VÀ CÁC QUY ĐINH ĐẦU VÀO THEO NGÀY SINH
Xin lưu ý rằng một số trường hợp học sinh đủ tuổi nhưng lại không đáp ứng yêu cầu tín chỉ cho cấp lớp tương
ứng. Nếu học sinh nộp vào lớp 10 đến lớp 12 nhưng không đáp ứng yêu cầu tín chỉ, thầy/cô Tư Vấn có thể đề
xuất xếp lớp thấp hơn hoặc đưa ra lộ trình bù tín chỉ cho học sinh.
XÉT TUYỂN
Các yếu tố sau được xem xét trong quá trình xét tuyển:
•
•
•
•

Khả năng đóng góp và đem lại giá trị cho cộng đồng trường về mặt học thuật và đời sống học đường
Phù hợp với Sứ Mệnh và Tầm Nhìn của trường
Có anh/chị/em đã hoặc đang theo học tại trường
Đã theo học tại trường ISHCMC – American Academy lúc trước, cung cấp bảng điểm với đầy đủ tín chỉ và
hồ sơ tài chính tốt
• Hiện đang theo học tại một trường khác nằm trong hệ thống trường Cognita
• Thứ tự của hồ sơ nộp
Nhà trường có quyền hủy quyết định chấp nhận học sinh vào bất cứ thời điểm nào mà chúng tôi có bằng
chứng về thông tin không chính xác trong hồ sơ đăng ký nhập học hoặc Nhà trường không đủ nguồn hỗ trợ
để đáp ứng nhu cầu học tập của cá nhân học sinh đó một cách hiệu quả.
HỒ SƠ Y TẾ / SỨC KHOẺ
Học sinh đăng ký nhập học vào ISHCMC-American Academy được yêu cầu khám sức khỏe theo các hạng mục
yêu cầu trong mẫu phiếu khám sức khỏe của trường. Nhà trường có quyền yêu cầu học sinh thôi học vào bất
cứ thời điểm nào mà có bằng chứng về thông tin không chính xác trong hồ sơ sức khỏe của học sinh, hoặc học
sinh mang nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng trường, hoặc Nhà trường nhận thấy không có đủ nguồn hỗ trợ
để đáp ứng nhu cầu y tế của cá nhân học sinh.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN
ISHCMC-American Academy ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch vụ xe đưa rước thứ ba để phục vụ nhu
cầu đưa đón học sinh hàng ngày tại/ đến những điểm có nhu cầu cao. Xe đưa rước được trang bị đai an toàn
và bảo mẫu giám sát cùng điện thoại liên hệ theo xe. Chi phí dịch vụ trước thuế dao động từ 110,000 đến
160,000 VND/ ngày.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trưởng bộ phận xe đưa đón: transport@ishcmc.edu.vn
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HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021
Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Thanh toán 1 lần

Thanh toán 2 lần

Thanh toán 4 lần

Cấp
lớp

Thanh toán
trước ngày
01/06/2020

Thanh toán
trước ngày
01/07/2020

Thanh toán
trước ngày
01/10/2020

Thanh toán
trước ngày
01/12/2020

Thanh toán
trước ngày
01/03/2021

50%

Lần 1
(35%)

Lần 2
(25%)

Lần 3
(25%)

Lần 4
(15%)

243,200,000

243,200,000

175,200,000

125,200,000

125,200,000

75,100,000

528,900,000

272,400,000

272,400,000

196,200,000

140,200,000

140,200,000

84,100,000

566,500,000

291,700,000

291,700,000

210,200,000

150,100,000

150,100,000

90,100,000

Thanh toán
trước ngày
01/07/2020

Thanh toán
trước ngày
01/07/2020

Thanh toán
trước ngày
01/12/2020

100%

50%

448,700,000

472,300,000

502,500,000

538,200,000

Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12

HỌC PHÍ HÀNG NĂM
Học phí hàng năm là lệ phí phải nộp cho chương trình học với cấu trúc và thiết kế riêng biệt trong nhà trường,
bao gồm:
•
•
•
•
•

Các chuyến đi thực tế hàng năm (qua đêm) theo từng khối lớp
Chương trình bổ trợ tiếng Anh (EAL)
Các hoạt động sau giờ học chọn lọc và một số hoạt động thể dục thể thao
Đồng phục được phát vào đầu năm học
Dụng cụ học tập được phát vào đầu năm học.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH TỰ TRANG BỊ MÁY TÍNH CÁ NHÂN
Nhà trường áp dụng chính sách học sinh tự trang bị máy tính cá nhân theo mô hình “Ngôi trường thế kỷ 21”.
Học sinh được yêu cầu tự trang bị máy tính xách tay/cá nhân. Điện thoại thông minh và máy tính bảng không
đáp ứng đủ cho nhu cầu học tập. Vui lòng tham khảo Sổ Tay Học Đường để biết thêm chi tiết.
CHƯƠNG TRÌNH TÍN CHỈ ĐẠI HỌC SYRACUSE (SUPA) VÀ TÍN CHỈ AP
Học sinh Lớp 11 và Lớp 12 khi đăng ký học SUPA và AP sẽ phải thanh toán phí đăng ký học, thi lấy tín chỉ và
bảng điểm cũng như lệ phí thi AP.
PHÍ GHI DANH 25.000.000VND
Quý vị cần đóng phí ghi danh khi được xác nhận có chỗ cho học sinh nếu học sinh đáp ứng các yêu cầu về học
tập và khả năng tiếng Anh theo quy định của bộ phận tuyển sinh tại ISHCMC - American Academy. Phí ghi
danh bao gồm các chi phí thủ tục hành chính cần thiết cho việc ghi danh nhập học, trong đó có phỏng vấn học
sinh, kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh (nếu cần), xem xét học bạ, sắp xếp lớp học phù hợp với khả năng của học
sinh, phân bổ các môn học và lên thời khóa biểu cho học sinh. Đối với học sinh đăng ký nhập học lần đầu, Phụ
huynh cần thanh toán đầy đủ phí ghi danh cho học sinh. Bất kỳ anh/chị/ em tiếp theo trong cùng gia đình sẽ
được hưởng mức phí giảm 50% phí ghi danh khi đăng ký nhập học tại trường. Phí ghi danh được thanh toán
tại thời điểm nộp đơn và không được hoàn lại.
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN
Phụ huynh tại ISHCMC - American Academy tự thanh toán học phí (không phải do công ty hỗ trợ) có thể lựa
chọn các hình thức thanh toán linh hoạt định kỳ theo 2 hoặc 4 đợt trong suốt năm học.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHO ANH/EM RUỘT
Chính sách ưu đãi học phí cho Anh/Em ruột dành cho những học sinh do gia đình tự thanh toán học phí. Gia
đình có học sinh thứ 02 theo học tại ISHCMC - American Academy hoặc ISSP sẽ được nhận mức giảm học phí
5%. Tương tự gia đình có học sinh thứ 03 sẽ được nhận mức giảm học phí 20%. Chỉ áp dụng cho học sinh nhỏ
tuổi nhất trong gia đình.

6
ISHCMC – American Academy is part of the Cognita Schools Group, www.cognita.com
Cognita Asia Holdings Pte Ltd: 60 Anson Road, #18-04 Mapletree Anson, Singapore 079914. T: +65 6593 3696 F: +65 6222 9452
Registered in Singapore: Cognita Asia Holdings Pte Ltd, UEN: 200823556N. Registered Office: 60 Anson Road, #18-04 Mapletree Anson, Singapore 079914

HỌC SINH MỚI NHẬP HỌC MUỘN
Nhà trường nhận học sinh nhập học muộn nếu còn chỗ và không ảnh hưởng nhiều đến các lớp học hiện tại.
Biểu phí áp dụng đối với các trường hợp nhập học muộn như sau:

Ngày nhập học

Phí ghi danh
đóng một lần

Phần trăm học phí
cần thanh toán

1 tháng 10 - 31 tháng 10

100%

90%

1 tháng 11 - 30 tháng 11

100%

85%

1 tháng 12 - 31 tháng 12

100%

75%

1 tháng 1 - 31 tháng 1

100%

65%

1 tháng 2 - 28 tháng 2

100%

60%

1 tháng 3 - 31 tháng 3

100%

50%

1 tháng 4 - 30 tháng 4

100%

40%

1 tháng 5 - 30 tháng 6

100%

25%

NGHỈ HỌC NGẮN HẠN
Nhà trường không có chính sách miễn giảm học phí và các chi phí khác trong trường hợp học sinh nghỉ học
ngắn hạn. Trong mọi trường hợp, nếu học sinh phải nghỉ học hơn năm ngày, cần phải có giấy xác nhận từ
thầy Hiệu trưởng.
CHẬM THANH TOÁN HỌC PHÍ
Toàn bộ học phí phải được thanh toán trước hạn hoặc học sinh không thể nhập học cho đến khi tất cả các
khoản phí đã được thanh toán. 2% phí quá hạn thanh toán sẽ được áp dụng đối với các trường hợp thanh toán
học phí trễ hạn. Trường hợp học phí không được thanh toán tức thì, theo đúng hạn ghi rõ trên hóa đơn, Nhà
trường không đảm bảo việc giữ chỗ cho học sinh và có khả năng nhận học sinh khác trong danh sách chờ vào
chỗ này.
Trong trường hợp không thanh toán học phí, nhà trường có quyền không hỗ trợ (các) con bạn học tại trường
và không được tiếp tục cung cấp tài liệu học tập, bảng điểm của trường và các tài liệu liên quan khác.
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ĐẶT CỌC ĐĂNG KÝ HỌC TIẾP
Các học sinh ISHCMC – American Academy hiện tại cần thanh toán phí đăng ký học tiếp không hoàn lại,
22,500,000VND, để giữ chỗ cho năm học tiếp theo vào khoảng tháng Hai/Ba hàng năm. Vào tháng Ba/Tư, Ban
Quản Trị trường sẽ thông báo học phí năm học tiếp theo; theo đó hóa đơn thanh toán học phí năm học sẽ được
gửi đến phụ huynh. Phí đăng ký học tiếp sẽ được trừ vào tổng học phí năm học được thanh toán. Hóa đơn
học phí cần được thanh toán trước kỳ nghỉ hè và trước ngày 1 tháng Bảy.
CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ
Chính sách hoàn học phí được áp dụng khi các gia đình ISHCMC – American Academy đã thanh toán học phí
trọn năm. Đơn xin thôi học phải được nộp cho trường để bắt đầu thủ tục hoàn trả học phí. Mức hoàn học phí
được quy định dựa trên ngày thôi học và thời điểm thông báo thôi học:
Thông báo nhận được trước
90 ngày

Thông báo nhận được dưới
90 ngày

Ngày thôi học

% trên tổng học phí năm học
được hoàn lại

% trên tổng học phí năm học
được hoàn lại

Trong Học phần 1

65%

45%

Trong Học phần 2

40%

20%

Trong Học phần 3

15%

0%

Trong Học phần 4

0%

0%
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PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Có ba phương thức thanh toán học phí. Khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ số hoá đơn và họ tên học sinh.
1. CHUYỂN KHOẢN TỪ NGÂN HÀNG QUA NGÂN HÀNG (hình thức khuyên dùng). Thanh toán bằng
VND:
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
Tên chủ tài khoản:
International Education Corporation
Địa chỉ ngân hàng:
Vietcombank, 29 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản:
0071000028454
NGÂN HÀNG HSBC
Tên chủ tài khoản:
International Education Corporation
Địa chỉ ngân hàng:
HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
The Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản:
091-119420-001
Swift code:
HSBCVNVX
2. ĐÓNG TIỀN TRỰC TIẾP TẠI NGÂN HÀNG
Phụ huynh có thể đóng tiền trực tiếp cho tài khoản của International Education Corportation (IEC) tại bất cứ
chi nhánh nào của các ngân hàng Vietcombank và HSBC tại Việt Nam mà không có chi phí phát sinh.
3. THẺ TÍN DỤNG
Phụ huynh có thể thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng tại quầy Thu Ngân trong Phòng Kế Toán trường mà
không có chi phí phát sinh.
Lưu ý: Các gia đình có thể thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho trường đối với các khoản phí ghi danh, phí
đăng ký học tiếp và các khoản phí khác như đồng phục, dịch vụ căn tin, các sự kiện thể thao và các chuyến đi
thực tế trong thành phố (nếu có).
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giờ làm việc:

Monday to Friday, 8:00 AM - 4:00 PM

Liên hệ:

28 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Tài Chính:

Accounting@ishcmc.edu.vn
(+84) 28 3898 9100 - Ext. 2673
Chiefaccountant@ishcmc.edu.vn
(+84) 28 3898 9381
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