
 
 

QUY ĐỊNH TUYỂN SINH TRƯỜNG BVIS 
 
Giới thiệu 

 
Trường Quốc tế Anh Việt (British Vietnamese International School - BVIS) là 
trường tư, chọn lọc dành cho học sinh nam và nữ. Trường cung cấp chương trình 
giáo dục theo chuẩn Anh quốc cho học sinh Việt Nam và các nước trong độ tuổi từ 
2 đến 18. Trường nhận đơn nhập học của học sinh đến từ mọi quốc gia, không 
phân biệt quốc tịch, nơi sinh, tôn giáo hay chủng tộc. Học sinh dự tuyển vào 
Trường phải chứng minh mình có đủ trình độ, kỹ năng và kiến thức để theo học 
chương trình của Trường. Tiếng Anh và tiếng Việt là ngôn ngữ chính được sử 
dụng trong trong giao tiếp ở Trường và các giờ học liên quan. Vì thế, tất cả học 
sinh dự tuyển vào Trường phải có đủ trình độ tiếng Anh/tiếng Việt để học tập và 
giao tiếp hiệu quả trong độ tuổi của mình. Trường có thể hỗ trợ học sinh cần trợ 
giúp về tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong giai đoạn đầu cũng như những học sinh 
có nhu cầu học tập đặc biệt. 
 
Tuyển sinh 
 

1. Việc sắp lớp được Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó quyết định sau khi cân nhắc ngày 
sinh (như đã nêu trong Biểu phí), trình độ học tập, độ trưởng thành và khả năng 
Anh ngữ của học sinh tại thời điểm nộp đơn xin nhập học. Việc sắp lớp ngoài 
khối lớp đã được chỉ định là rất khó xảy ra. 

 
2. Học sinh chưa đủ tuổi có nguyện vọng theo học lớp Mầm non 2 (Nhà trẻ) có thể 

được xem xét nhưng học sinh có thể phải học lại lớp này trước khi vào lớp Mầm 
non 3 (Mẫu giáo). 

 
3. Tất cả học sinh sẽ phải làm bài kiểm tra đầu vào và/hoặc tham gia một buổi 

phỏng vấn để xác định trình độ học tập của các em. Nếu học sinh không thể đến 
Trường làm bài kiểm tra đầu vào, phụ huynh phải cung cấp cho Trường căn cứ 
để chứng minh trình độ của các em (như bằng cấp, học bạ, thư giới thiệu hoặc 
bảng điểm). Nếu Hiệu trưởng/Hiệu phó cần xác minh rõ hơn năng lực của học 
sinh, học sinh sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào vào một dịp khác. 

 
4. Nếu học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt, phụ huynh vui lòng cung cấp cho Nhà 

Trường mọi hồ sơ liên quan và Điều phối phòng Hỗ trợ Học tập sẽ tiến hành 
phỏng vấn học sinh trước khi quyết định nhận học sinh vào Trường. 

 



5. Thông thường học sinh sẽ được tự động lên cấp lớp sau khi hoàn thành xong cấp 
lớp trước. Tiến độ học tập của học sinh luôn được đánh giá thường xuyên và 
quyết định lên lớp sẽ được cân nhắc dựa trên khả năng của Trường trong việc 
đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Trong trường hợp đặc biệt mà Trường 
không thể đáp ứng nhu cầu này, Trường có quyền từ chối cho học sinh lên lớp. 
Trong hệ thống giáo dục Anh, học sinh thường không học lại một năm học.  

 
6. Học sinh trong gia đình có một hoặc nhiều con đang theo học tại Trường sẽ được 

ưu tiên trong quá trình xét tuyển, nhưng còn phụ thuộc vào số chỗ có sẵn của 
Trường. 

 
7. Học sinh chỉ nhận được thư mời nhập học khi phụ huynh đã nộp đầy đủ hồ sơ 

cho phòng Tuyển sinh và thanh toán Phí đăng ký Tuyển sinh. 
 

8. Hồ sơ nhập học gồm có: 
- Phí đăng ký Tuyển sinh 
- Bảng điểm gần nhất dịch ra tiếng Anh 
- 2 hình thẻ mới nhất của học sinh 
- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bác sĩ (theo mẫu của Trường) 
- Giấy khai sinh của học sinh 
- Bản sao Hộ chiếu (nếu có) 
- Các chứng chỉ, bằng cấp khác (nếu có) 
- Kết quả kiểm tra của phòng Hỗ trợ Học tập ở trường cũ (nếu có) 

 
9. Hiệu trưởng và hoặc Hiệu phó là người đưa ra quyết định cuối cùng cho tất cả 

đơn xin nhập học. 
 

10. Thư mời nhập học phải được xác nhận trong vòng một tuần. Sau một tuần, thư 
không còn giá trị và Trường có thể dành suất đó cho một gia đình khác. Để xác 
nhận thư mời nhập học, phụ huynh vui lòng: 
- Gửi thư hoặc email xác nhận nhập học cho phòng Tuyển sinh 
- Ký và nộp lại Thỏa ước Nhập học cho phòng Tuyển sinh 
- Thanh toán Phí Tuyển sinh không hoàn lại cho phòng Kế toán 

 
11. Trên thư mời nhập học có ghi rõ thời gian nhập học của mỗi học sinh. Nếu quá 

thời hạn trên mà phụ huynh chưa thanh toán hết các khoản phí thì Trường 
không thể tiếp tục giữ chỗ cho học sinh. 

 
12. Đơn xin nhập học lại của học sinh đã rút hồ sơ quá 12 tháng sẽ được tiếp nhận 

như đơn nhập học mới và phụ huynh sẽ phải đóng lại tất cả các khoản phí. 
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