




























QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 
ADMINISTRATIVE REGULATIONS 

 
I. 

 
Thủ tục nhập học 
 Admission Procedures 
  
 1. Sổ tay phụ huynh, học sinh: 
  Students and Parents Handbook 
  - 100% phụ huynh, học sinh trước khi nhập học phải ký cam kết thực hiện các Nội quy, các 

Quy định trong Sổ tay phụ huynh học sinh này. 
   100% of parents, students must sign a commitment to implement the Rules and 

Regulations in this handbook before enrollment. 
  - Sổ tay PHHS sẽ được cập nhật và bổ sung hàng năm những thông tin còn thiếu để hoàn 

thiện cũng như phù hợp với thực tế năm học. 
   Students and Parents Handbook is up to date every year, which can complete and match 

the facts of the new academic year. 
    
 2. Hồ sơ nhập học: 
  Admission profile 
  - Các mẫu đơn và hồ sơ vui lòng xem trên https://www.ngs.edu.vn hoặc gọi đến tổng đài: 

+84.243.202.2020 để được hướng dẫn và hỗ trợ. 
   For the forms and records, please visit https://ngs.edu.vn/category/tin-tuc/so-tay-phhs/ or 

contact  +84.243.202.2020 for instructions and support. 
  - Hạn nộp trước ngày 15 tháng 07 
   Submission due date: before July 15 
     
 3. Đăng ký sử dụng các dịch vụ tại trường: 
  Register to use school services 
  - Các mẫu đơn và hồ sơ vui lòng xem trên https://ngs.edu.vn hoặc gọi đến tổng đài: 

+84.243.202.2020 để được hướng dẫn và hỗ trợ 
   For the forms and records, please visit https://ngs.edu.vn/category/tin-tuc/so-tay-phhs/ or 

contact  +84.243.202.2020 for instructions and support. 
  * Lưu ý: 
   Note: 
  - Ăn sáng: bắt đầu từ 07h15 đến 07h40 và chỉ áp dụng cho học sinh Tiểu Học; 
   Breakfast starts from 7:15 a.m to 7:40 a.m and applies to primary students only 
  - Ăn trưa chiều bao gồm 2 bữa: bữa trưa và bữa xế chiều sau khi học sinh ngủ trưa dậy; 
   Lunch includes 2 meals: lunch and afternoon snack after nap time; 
  - Bán trú: học sinh đăng ký ngủ trưa tại trường, mỗi phòng ngủ sẽ có giáo viên trông nom. 
   Semi-boarding: students register to nap at school, each bedroom is supervised by a 

teacher. 
    

II. Trong quá trình theo học tại trường 




















