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Lợi ích khi học tại Trường Quốc tế Hà Nội (HIS)
Ở Trường Quốc tế Hà Nội (HIS), chúng tôi luôn hỗ trợ học sinh phát triển hết tiềm năng bằng cách cung
cấp một chương trình giảng dạy quốc tế để trao cho những người trẻ tuổi quyền được bước chân vào thế
giới với ý thức mạnh mẽ về bản thân và niềm đam mê học tập trọn đời.
Với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tận tuỵ, chúng tôi cam kết mang đến chăm sóc mục vụ caonhất, phát
triển kỹ năng lãnh đạo và nuôi dưỡng tinh thần học tập phục vụ cộng đồng.
Là một trong 500 trường liên cấp quốc tế theo Chương trình tú tài quốc tế (IB), Trường Quốc tế Hà
Nộicung cấp 3 chương trình đào tạo, bao gồm PYP (cho học sinh tiểu học), MYP (cho học sinh trung học cơ
sở)& DP (cho học sinh trung học phổ thông). Chúng tôi tự hào được Hội đồng các trường quốc tế công
nhận và là địa điểm thi SAT của College Board.

HIS có điều gì khác biệt?





Tỷ lệ học sinh/ giáo viên của chúng tôi là 6:1
Học sinh và giáo viên đến từ 36 quốc gia khác nhau
Mức điểm IB cao nhất năm 2018 là 44/45
Tỷ lệ học sinh đạt IBDP trong năm 2018 là 100%

HIS cung cấp lộ trình học tập riêng cho mỗi trẻ. Chúng tôi làm điều đó bằng:
Chương trình giảng dạy
Là một trong 500 trường liên cấp quốc tế theo Chương trình Tú tài Quốc tế, chương trình IB của chúng tôi
bao gồm:
 Chương trình Tiểu học IB (PYP): Từ 4 tuổi đến lớp 5
 Chương trình Trung học IB (MYP): Lớp 6 đến Lớp 10
 Chương trình Văn bằng IB (DP): Lớp 11 & 12
Chương trình IB áp dụng các tiêu chí học tập của Trường Quốc tế Hà Nội về giáo dục quốc tế, tức là cân
bằng, minh bạch, chú trọng phát triển con người một cách toàn diện. Chúng tôi đào tạo các chương trình
ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng
Việt.
Kết quả Bằng Tú tài Quốc tế của chúng tôi luôn đạt trên mức trung bình so vớithế giới.
Ngoại Khóa
Học sinh của chúng tôi luôn được tận hưởng vô số cơ hội sinh hoạt ngoại khóa, chẳng hạn như những
hoạt động sau:
 Chương trình học bơi
 Nhạc giao hưởng và ban nhạc
 Hội Đồng Học Sinh Tiểu Học và Trung Học
 Học tập phục vụ cộng đồng
 Không gian nghệ thuật & không gian sáng tạo
 Chương trình cắm trại từ lớp 5 đến lớp 12
 Hơn 30 loại hình hoạt động sau giờ học
HIS là thành viên của Hiệp Hội Thể Thao và Nghệ Thuật MRISA.
Chuyển tiếp lên đại học
Tại trường quốc tế Hà Nội, học sinh luôn chủ động trước các quyết định nghề nghiệp của chính các em.
Điều này không chỉ là kết quả của một nền giáo dục có chủ đích từ Mầm non, mà còn là kết quả của
phương pháp lấy học sinh làm trung tâm để nghiên cứu và lập kế hoạch nghề nghiệp ở cấp Trung học cơ
sở của chúng tôi:
 Hướng nghiệp từ lớp 9 đến lớp 12
 Hỗ trợ một kèm mộtkhi làm thủ tục đăng ký tuyển sinh đại học
 Trung tâm khảo thí SAT riêng biệt
 Chương trình chia sẻ kinh nghiệm công việc
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Sứ Mệnh Và Giá Trị
Kiến tạo một thế giới khác biệt
Trường Quốc Tế Hà Nội hướng đến mục tiêu hỗ trợ tất cả học sinh nhận thức được toàn bộ tiềm năng của
chính các em trong một môi trường học tập tích cực và ấm áp. Chúng tôi nỗ lực để nâng đỡ các em thành
những công dân có trách nhiệm, có ý thức về thế giới thông qua chương trình giảng dạy ở tầm quốc tế cân
bằng và sâu rộng. Chúng tôi phấn đấu để các em được phát triển toàn diện, học tập suốt cuộc đời với ý thức
mạnh mẽ về giá trị bản thân.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi






Nắm bắt và tôn vinh sự đa dạng của từng học sinh trong cộng đồng học tập
Nâng cao hiểu biết và trân trọng đất nước và văn hóa nước sở tại
Khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhờ giáo dục và hành động
Cung cấp cho những con người hiếu học vô số cơ hội để phát triển toàn diện
Phát triển những con người có tư duy quốc tế, vươn lên và thể hiện những phẩm chất trong Hồ sơ người
học Tú tài quốc tế.

Thành tích học sinh
HIS là một ngôi trường giáo dục bình đẳng, coi trọng sự đa dạng mà từng học sinh mang đến cho cộng đồng
chung của chúng tôi. Đội ngũ Thành Tích Học Sinh của chúng tôi thường xuyên họp mặt, đảm bảo sẽ không
còn rào cản gây trở ngại cho những học sinh đang cần thêm một chút hỗ trợ. Điểm mạnh của chúng tôi
chính là tinh thần sẵn sàng và khả năng ứng biến linh hoạt và sáng tạo trong việc tìm ra các giải pháp hỗ trợ
cho học sinh.
Chúng tôi luôn đưa ra rất nhiều giải pháp, bao gồm:
 Phương pháp hỗ trợ “Kéo” và “Đẩy”
 Giảng viên hỗ trợ một kèm một
 Các cơ hội sửa đổi, cải thiện trong chương trình giảng dạy và/hoặc xét tuyển
 Các Kế Hoạch Thành Tích Học Sinh
 Các Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân
 Các bài diễn thuyết và tư vấn nghề nghiệp từ nguồn bên ngoài trường
 Hợp tác với các nhà tâm lý học
 Gia sư ngoài giờ
 Dạy thêm Ngôn Ngữ Anh

Công Nghệ Và Giáo Dục

Phương pháp sư phạm hiệu quả đi đôi với công nghệ phù hợp sẽ nâng cao trải nghiệm học tập cho học sinh.
Các em sẽ được sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên
trong một môi trường học tập an toàn và lành mạnh.
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Các học sinh có thể mong đợi việc được phép truy cập các thiết bị, nội dung số và các công cụ, tài liệu hỗ trợ
cho việc học. Từ lớp 6 đến lớp 8, các em được mang theo máy tính cá nhân, nhưng nhà trường cũng sẽ cung
cấp máy tính xách tay nếu giáo viên yêu cầu. Từ lớp 9 tới lớp 12, các em sẽ bắt buộc phải mang theo máy
tính xách tay trong chương trình BYOD của trường.

Tuyển sinh
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Quy trình tuyển
ển sinh
Đội
ội ngũ tuyển sinh của HIS luôn phấn đấu để việc tìm kiếm trường
ờng học cho trẻ em trở nên
n dễ dàng. HIS là
ngôi trường quốc tế với gần 300
00 h
học sinh đến từ 35 quốc gia và nổi tiếng với thành
ành tích dạy
d và học xuất
sắc và khả năng cung cấp
ấp đa dạng các hoạt động cho học sinh.
HIS sử dụng niên khoá giống
ống các tr
trường học của Anh, bao gồm 2 học kì, tức 4 quý, và năm
n học kéo dài từ
giữa
ữa tháng tám đến giữa tháng sáu năm kế tiếp. HIS tuyển sinh theo hình thức
ức cuốn chiếu, vậy nên
n việc
tuyển sinh hay yêu cầu nhập học có th
thể được thực hiện vào bất kì thời điểm nào
ào trong năm. HIS sẵn
s sàng
tuyển
ển sinh trong suốt năm học, tuy nhi
nhiên chúng tôi khuyến khích các gia đình nộp
ộp hồ sơ
s và đặt lịch phỏng
vấn càng sớm càng tốt để đặt chỗ
ỗ trước cho con em mình. Đội
ội ngũ của chúng tôi luôn sẵn lòng
l
trả lời mọi
câu hỏi
ỏi của quý phụ huynh cũng nh
như sắp xếp các chuyến tham quan trường vàà quan sát học
h sinh sinh
hoạt.
ạt. Chúng tôi sẽ phản hồi các câu hỏi trong vòng ba đến năm ngày làm việc.

Thông tin liên hệệ về Tuyển sinh
Văn phòng Tuyển
ển sinh mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, giờ mở cửa 7:30 -16:30.
Email: admissions@hisvietnam.com
Sđt: +84 (24) 3832 7379 Ext. 129
Fax: +84 (24) 3762 4184
Website: www.hisvietnam.com

Yêu cầu

Đăng ký
tuyển sinh

Xét tuyển

Xếp lớp
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• Gửi đơn yêu cầu cho chúng tôi qua hệ thống OpenApply hoặc gửi email
vào hộp thư admissions@hisvietnam.com
• Sắp xếp lịch trình tham quan cơ sở giảng dạy của Trường

• Học sinh điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký trên hệ thống
OpenApply
• Đội ngũ tuyển sinh sẽ đánh giá hồ sơ và xác định các bước tiếp theo

• Quy trình xét tuyển nhằm xác định trình độ năng lực tiếng Anh của học
sinh ứng tuyển
• Quy trình đánh giá gồm các kĩ năng đọc, viết, nói và khả năng tiếp thu

• Nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh ngay khi có quyết định
• Quy trình xử lý hồ sơ của học sinh diễn ra trong khoảng 1-2
1 tuần

Tuyển sinh Bậc Tiểu học
Tất cả hồ sơ tuyển sinh Bậc Tiểu học đều được đánh giá và xét duyệt bởi đội ngũ tuyển sinh và Hiệu trưởng
Trường Tiểu học. Mọi học sinh tiểu học bắt buộc phải thông qua bài xét tuyển tiếng Anh để xác định trình
độ tiếng Anh của các em ở các kĩ năng đọc, viết, nói và khả năng tiếp thu.

Chương trình tiểu học Tú tài Quốc tế
Trường Tiểu học của chúng tôi nhận học sinh độ tuổi từ các lớp mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn đến lớp 5.
Các lớp học tại HIS kéo dài nguyên ngày. HIS phân các em học sinh nhỏ tuổi vào các lớp mẫu giáo nhỡ và
mẫu giáo lớn tùy theo độ tuổi. Từ Lớp 1 đến Lớp 5, các em được phân lớp dựa trên quy chuẩn khoảng độ
tuổi. Đội ngũ tuyển sinh, Hiệu trưởng và đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi xem xét tất cả các thông tin trong hồ
sơ tuyển sinh để xác định học sinh vào lớp nào sẽ phù hợp nhất cho việc học của các em.
Học sinh là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi và ảnh hưởng tới mọi quyết định mà chúng tôi đưa
ra. Học sinh được học hỏi thông qua các trải nghiệm học tập ý nghĩa và thích hợp, đồng thời có cơ hội gắn
kết vớicác khái niệm, ý tưởng và thế giới mà chúng ta đang sống. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ học sinh
thực hiện những hành hành động có chủ đích vì cộng đồng, trở thành công dân toàn cầu tích cực và có trách
nhiệm. Chương trình Tiểu học IB (PYP) chuẩn bị hành trang để các học sinh trở thành người học chủ động,
biết quan tâm và phấn đấu suốt đời, biết tôn trọng bản thân và người khác cũng như có năng lực hoà mình
vào thế giới xung quanh. Chương trình này tập trung vào sự phát triển toàn diện để các em trở thành những
còn người thích tìm tòi khám phá cả trong và ngoài lớp học.

Tuyển sinh Bậc Trung học cơ sở
Tất cả hồ sơ tuyển sinh Bậc Trung học cơ sở đều được đánh giá và xét duyệt bởi đội ngũ tuyển sinh và Hiệu
trưởng Trường Trung học. Tất cả các học sinh Trung học cơ sở bắt buộc phải thông qua bài thi xét tuyển
tiếng Anh để xác định trình độ tiếng Anh của các em ở các kĩ năng đọc, viết, nói và khả năng tiếp thu.

Chương trình Trung học sơ sở IB
Chương trình Trung học cơ sở kéo dài từ Lớp 6 đến Lớp 10. Việc xếp lớp khối 6-10 được xác định trong năm
dựa vào độ tuổi và bậc học của học sinh ở năm trước. Học sinh trung học lớp 9-10 được yêu cầu tham gia
bài kiểm tra toán học cùng với mộtxét tuyển tiếng Anh. Tất cả học sinh của chương trình này sẽ được gặp
Điều phối viên chương trình và Chủ nhiệm của nhóm Student Success trước khi nhập học.
Khung chương trình trung học tú tài quốc tế tập trung vào học tập theo ngữ cảnh, khái niệm và kích thích
trí tò mò, cũng như giúp phát triển các kĩ năng phục vụ việc học trọn đời và thành công trong xã hội chúng
ta. Học sinh tham gia chương trình này phát triển sự hiểu biết về các mối thách thức đối với toàn cầu và
thực hiện những hành động có trách nhiệm với cộng động.

Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế

Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế gồm Lớp 11 và 12. Học sinh có nguyện vọng học lớp 12 sẽ cần nộp đơn,
tham gia một bài xét tuyển và phỏng vấn với Điều phối viên chương trình trước khi ghi danh nhập học.
Mục tiêu chung của chương trình tú tài quốc tế là nhằm cung cấp cho học sinh chương trình giáo dục cân
bằng, tạo điều kiện thuận lợi để thích ứng linh hoạt trước sự khác biệt địa lý và văn hoá, và tăng cường
hiểu biết về quốc tế thông qua các trải nghiệm học tập được chia sẻ. Chương trình này cũng tạo cơ hội phát
triển kiến thức cả về từng ngành và liên ngành có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Chương trình
khuyến khích tư duy tìm tòi, lòng quan tâm và cởi mở, cũng như thái độ cần thiết để biết cách tôn trọng và
đánh giá những góc nhìn khác biệt.

8

Yêu cầu nhập học
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Quy trình ban đầu
Nhà trường đề nghị phụ huynh nộp đơn yêu cầu khi bắt đầu quá trình đăng ký tuyển sinh. Nhà trường
khuyến khích phụ huynh đưa ra những thắc mắc (nếu có) về dịch vụ hỗ trợ, các suất học hiện có, học
phí và lệ phí và những thông tin khác. HIS sử dụng Cổng thông tin điện tử OpenApply để phục vụ quá
trình tiếp nhận đơn đăng ký. Phụ huynh có thể tải mẫu đơn yêu cầu và đơn đăng ký trên website của
nhà trường:www.hisvietnam.com, hoặc tải trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử
https://hisvietnam.openapply.com. Khi phụ huynh tạo tên tài khoản và thiết lập mật khẩu, Cổng thông
tin điện tử OpenApply sẽ gửi email xác nhận. Đội ngũ tuyển sinh sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn
về học sinh, nhu cầu học tập, thông tin liên lạc của gia đình và mức độ phù hợp thông qua đơn yêu cầu.
Phụ huynh có thể nộp đơn yêu cầu tại bất cứ thời điểm nào trong năm với kỳ hạn tại thời điểm hiện tại
hoặc tương lai. Lưu ý: đơn yêu cầu không được coi là đơn đăng ký.

Chính sách tuyển sinh
Sự đa dạng

Học sinh theo học tại HIS là trẻ em đến từ hơn 35 quốc gia khác nhau. Nhà trường coi trọng hệ thống
học sinh đa quốc tịch và khuyến khích đội ngũ giáo viên cũng như học sinh cùng tôn vinh sự khác biệt
đó. HIS không đề ra bất cứ chỉ tiêu nào xét trên quốc tịch của học sinh, mặc dù nhà trường luôn nỗ lực
giữ được sự cân bằng quốc tịch nhằm nâng cao tính đa dạng.

Phân lớp theo độ tuổi

HIS chọn 01/09 là ngày đánh giá mức độ phù hợp của học sinh theo từng cấp học. Bảng dưới đây thống
kê các độ tuổi giới hạn xét trên ngày sinh của học sinh trong năm học 2021-2022. Bảng này giúp phụ
huynh xác định được cấp học phù hợp cho con em mình.

Trường Theo
Chương Trình IB

IB-Chương trình cấp
Tiểu học

IB-Chương trình cấp
Trung học cơ sở

IB-Chương trình bằng
Tú tài

Tuổi

Cấp học

Ngày tháng năm sinh

4

Mầm non

01/09/2016 – 31/08/2017

5

Mẫu giáo

01/08/2015 – 31/08/2016

6

Lớp 1

01/09/2014 – 31/08/2015

7

Lớp 2

01/09/2013 – 31/08/2014

8

Lớp 3

01/09/2012 – 31/08/2013

T

Lớp 4

01/09/2011 – 31/08/2012

10

Lớp 5

01/09/2010 – 31/08/2011

11

Lớp 6

01/09/2009 – 31/08/2010

12

Lớp 7

01/09/2008 – 31/08/2009

13

Lớp 8

01/09/2007 – 31/08/2008

14

Lớp 9

01/09/2006 – 31/08/2007

15

Lớp 10

01/09/2005 – 31/08/2006

16

Lớp 11

01/09/2004 – 31/08/2005

17

Lớp 12

01/09/2003 – 31/08/2004

10

Đăng ký tuyển
sinh & Xét tuyển
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Đăng ký tuyển sinh
Cổng thông tin trực tuyến

Quý phụ huynh có thể tham khảo các hướng dẫn về quy trình đăng ký tuyển sinh trên cổng thông tin
OpenApply. Thông qua cổng thông tin này, phụ huynh có thể đăng ký, điền mẫu đơn và đăng tải các hồ sơ
cần thiết khác. Phụ huynh có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa đơn đăng ký bất cứ khi nào. Sau khi hoàn thành
đơn đăng ký, phụ huynh sẽ nhận được thông báo và email thông qua hệ thống OpenApply từ phòng tuyển
sinh của HIS. Lưu ý: học sinh đăng ký dự tuyển cần nộp báo cáo quá trình học tập và kết quả xét tuyển đầu
vào nhằm chứng minh năng lực để nhận được lợi ích từ các chương trình học của HIS. Sau khi tiếp nhận
đơn đăng ký hoàn chỉnh, ban tuyển sinh sẽ liên lạc với quý phụ huynh trong vòng 2-5 ngày làm việc.

Hồ sơ cần nộp

Phụ huynh cần nộp hồ sơ theo mục sau kèm với đơn đăng ký tuyển sinh:
 Bản sao Hộ chiếu của học sinh
 Bản sao Hộ chiếu của phụ huynh
 01 ảnh theo kích cỡ quy định trên Hộ chiếu
 02 bản báo cáo quá trình học tập trước đó
 Giấy khám sức khỏe & Thông tin bảo hiểm

Xét tuyển

Tất cả học sinh đăng ký hồ sơ đều được yêu cầu tham gia xét tuyển tiếng Anh, bài kiểm tra bao gồm các kỹ
năng đọc, viết, nói và tiếp thu tiếng Anh. Thông qua bài xét tuyển này, đội ngũ giảng dạy sẽ xác định được
khả năng tiếng Anh của học sinh. HIS sử dụng thông tin này để phân chia từng học sinh vào lớp phù hợp
nhằm giúp học sinh đó có điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu giáo dục. Bài đánh giá sẽ được sắp xếp
ngay sau khi phụ huynh hoàn thiện đơn đăng ký và đăng tải đầy đủ mọi giấy tờ liên quan.
Trong một số trường hợp, học sinh có thể được yêu cầu làm một bài kiểm tra Toán trong thời gian xét
tuyển. Bài kiểm tra này sẽ giúp đội ngũ giảng dạy phân chia học sinh vào lớp toán phù hợp với trình độ của
các em. Bên cạnh đó, điều phối viên chương trình và Giám đốc ban Thành Tích Học Sinh sẽ gặp gỡ từng
học sinh để giúp các em chọn lớp phù hợp và có những hỗ trợ phù hợp nhất theo nhu cầu của các em.
Học sinh chỉ cần chuẩn bị bút viết khi tới tham gia xét tuyển. Quý phụ huynh vui lòng chuẩn bị khoản lệ phí
tuyển sinh (không hoàn lại) 4.500.000VNĐ/ học sinh.

Chương trình học của
các khối
Chương trình Tiểu học
Mẫu giáo đến Lớp 5
Chương trình Trung học
cơ sở
Lớp 6 đến Lớp 10
Chương trình học Tú tài
Lớp 11 đến Lớp 12

Bài xét tuyển & Phỏng vấn cần thực hiện










Bài kiểm tra khả năng tiếp thu ngôn ngữ
Nếu cần: Phỏng vấn với Giám đốc Ban Thành Tích Học
Sinh
Bài kiểm tra khả năng tiếp thu ngôn ngữ
Bài kiểm tra phân lớp môn Toán đối với khối lớp 9 & 10
Phỏng vấn vớiĐiều phối viên Chương trình Trung học
Phỏng vấn với Giám đốc Ban Thành Tích Học Sinh
Bài kiểm tra khả năng tiếp thu ngôn ngữ
Phỏng vấn với Điều phối viên Chương trình Tú tài
Phỏng vấn với Giám đốc Ban Thành Tích Học Sinh
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Xếp lớp
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Ghi danh

Thời gian tiếp nhận đăng ký tuyển sinh sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm, khối lớp và phân
mục mà bạn đăng ký. Ban tuyển sinh cùng các Hiệu trưởng khối Tiểu học và Trung học sẽ tiến hành
xem xét và đánh giá đơn đăng ký. Tương tự như quy trình tuyển sinh, quy trình ghi danh cũng được
thực hiện trên Cổng thông tin trực tuyến OpenApply. Nhà trường sẽ gửi thông báo tới phụ huynh
ngay khi có quyết định từ Ban tuyển sinh. Ban tuyển sinh sẽ nỗ lực liên lạc và báo kết quả tới phụ
huynh trong vòng 01 tuần. Trong suốt khoảng thời gian đó, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý phụ
huynh vui lòng liên hệ với Ban tuyển sinh của Nhà trường để được giải đáp.
Quý phụ huynh có con em đạt điều kiện vào trường sẽ nhận được giấy mời đặt chỗ đã có chữ ký
của Hiệu trưởng. Giấy mời đặt chỗ không phải là giấy mời ghi danh. Khi ghi danh, phụ huynh cần
phải hoàn tất các mục sau:
 Thanh toán Phí ghi danh
 Lựa chọn hình thức thanhtoán học phí và lệ phí
 Nộp Đơn đồng ý tuyển sinh
 Nộp Đơn bảo hộ trẻ em
 Nộp Xác nhận Đồng ý Sử dụng CNTT
 Nộp đơn đăng ký dịch vụ xe bus của trường
 Thông tin liên lạc chi tiết tại địa phương
Thời điểm bắt đầu học tập tại trường của học sinh sẽ bị trì hoãn nếu phụ huynh chưa chuẩn bị đầy
đủ thủ tục (chưa hoàn tất thanh toán hay thiếu các loại giấy tờ theo yêu cầu). Lưu ý: Nhà trường sẽ
tổ chức buổi chào mừng và định hướng tại trường cho tất cả học sinh khối Trung học cơ sở trong
khoảng buổi 3-4 tiếng diễn ra trước ngày ghi danh. Vào ngày tổ chức sự kiện này, phụ huynh cần
đồng hành cùng con em mình. Học sinh cần mang máy tính xách tay cá nhân khi đến trường. Hãy
chuẩn bị cho buổi gặp mặt với điều phối viên của nhà trường để tìm hiểu thêm về hệ thống của HIS
và ManageBac. Học sinh khối Tiểu học không cần tham gia buổi nhập học trước, nhưng phụ huynh
các em sẽ được tham gia buổi định hướng vào ngày đầu tiên học sinh đến trường.

Danh sách chờ

Hồ sơ của học sinh sẽ được chuyển vào danh sách chờ khi số suất học khả dụng đã hết. Hồ sơ được
lưu trong danh sách chờ không được đảm bảo sẽ được chính thức xét tuyển vào trường trong bất
kỳ thời hạn nào. Thời gian chờ đối với các hồ sơ trong danh sách này có thể sẽ thay đổi theo từng
năm, cũng như phụ thuộc vào các cấp học và suất học khả dụng. HIS không ưu tiên bất kỳ hồ sơ nào
trong danh sách chờ; nhà trường sẽ ưu tiên những hồ sơ đến trước. Ban tuyển sinh sẽ gửi thông
báo đến quý phụ huynh ngay khi hồ sơ được thông qua và trúng tuyển.
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