
GIẤY CAM KẾT 
Kính gởi: Ban Giám Hiệu Trường Mầm non Thực hành 

 

Tôi tên: …………………………………..Sinh ngày:…………............................ 

Địa  chỉ thường trú: ……………………Đường…................;................................ 

Khu vực.......................................phường: .............................................................. 

Địa  chỉ tạm trú: ……………………………Đường…........................................... 

Khu vực.......................................phường:  ............................................................. 

      Số CCCD……………..….Ngày Cấp: …………….Nơi cấp:……………………. 

Là Cha mẹ của bé……………………………..............Nam:                  Nữ:  

Nay tôi có nguyện vọng cho cháu được vào lớp: ……………. năm học 2022-

2023 của nhà trường.   

Để con chúng tôi có thể nhập học tôi xin cam kết chấp thuận và thực hiện đúng 

các điều khoản, điều kiện do nhà trường quy định như sau:  

I. Hồ sơ nhập học:  

1. Cha mẹ trẻ em (CMTE) nộp hồ sơ nhập học cho con em theo đúng thời hạn 

quy định. 

2. Hồ sơ nhập học được cung cấp phải đầy đủ và hợp lệ bao gồm:  

- Phiếu đăng ký vào lớp nhà trẻ, mẫu giáo (theo mẫu của ngành). 

- Bản sao khai sinh hợp lệ. 

- Bản sao hộ khẩu hợp lệ (thị thực sao y bản chính, nếu không thị thực sao y thì 

khi nộp hồ sơ phải trình bản chính để đối chiếu). 

- Giấy khám sức khỏe tổng quát (không quá 3 tháng) của trẻ do cơ quan y tế 

cấp. 

- Phiếu tiêm chủng của trẻ (bản photo). 

- Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ ( bản pho to) 

- Giấy cam kết 

3. CMTE thông báo cho nhà trường ngay từ ngày nộp hồ sơ tình trạng thiếu sức 

khỏe, hiện tượng thiểu năng trí não của con em (nếu có) hoặc các biểu hiện 

bất thường khác  để nhà trường xem xét. 

- Tình trạng sức khỏe của trẻ: …………………………………………….………  

Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh liên quan do 

CMTE không thực hiện đúng các yêu cầu trên. 

II. Học phí và các khoản thu khác:  

1. Học phí và các khoản thu khác (tiền ăn, học phí,…) được CMTE đóng vào 

ngày 2 tây đến 12 tây hàng tháng. 



2. Trường hợp vì lý do cá nhân CMTE xin rút hồ sơ thì nhà trường chỉ hoàn lại 

tiền ăn vào các ngày bé không học trong tháng. Các khoản thu khác không hoàn 

lại.  

3. Nếu có nghỉ học phụ huynh điện thoại hoặc thông báo trước cho giáo viên lớp 

và nêu rõ lý do bé vắng để nhà trường tiện theo dõi và báo cáo về cấp trên.  

III. Tình trạng khẩn cấp:  

- Ốm đau, tai nạn: Trong trường hợp con em quý phụ huynh ốm đau, tai nạn đột 

xuất cần phải có sự can thiệp tại chỗ về y tế thì nhân viên y tế nhà trường sẽ giải 

quyết. Trường hợp khó, không thể xử lý thì nhà trường sẽ chuyển con em đến 

trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được điều trị kể cả khi chưa thể liên 

lạc được với quý phụ huynh.  

- Nhà trường được miễn trừ trách nhiệm về những vấn đề xảy ra đối với con em 

quý phụ huynh một khi, trong những vấn đề đó xảy ra nằm ngoài khả năng và 

phạm vi, tầm kiểm soát nhà trường. 

 IV. Cho học sinh ngưng học, thôi học:  

* Cho ngưng học tạm thời: Nhà trường có toàn quyền áp dụng hình thức cho 

học sinh ngưng học tạm thời vì một trong các lý do sau:  

1. Do học phí và các khoản thu khác CMTE đóng chậm so với thời hạn quy định 

là 10 ngày. 

2. Do tình trạng thiểu năng trí não ở học sinh không được CMTE khai báo từ 

đầu hoặc do bệnh phát triển trong thời gian học tại trường, và tình trạng này làm 

ảnh hưởng đến việc học tập cá nhân con em quý phụ huynh cũng như làm ảnh 

hưởng đến các em học sinh khác cùng lớp. 

* Cho thôi học tại trường với lý do sau: 

Học sinh nghỉ liên tục từ 01 tháng trở lên ( trừ trường hợp học sinh 

nghỉ do phải điều trị bệnh dài hạn và có giấy xác nhận của cơ quan y tế). 

V.Tài sản cá nhân:  

Trong thời gian trẻ nhập học tại trường, trẻ không được mang theo những 

vật quý giá. Nếu xảy ra mất mát, nhà trường và giáo viên lớp không chịu trách 

nhiệm. 

            Trên đây là những qui định dành cho CMTE trước khi cho con em nhập 

học vào trường Mầm non Thực hành đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý chấp thuận.  

           Tôi sẽ không có bất cứ ý kiến hay khiếu nại gì về cách giải quyết của nhà 

trường, nếu như tôi và con em chúng tôi có những vấn đề liên quan đến các nội 

dung trên.  

Cần Thơ, ngày ……tháng…. năm 2022 

                                                                                      ( Cha mẹ ký, ghi rõ họ tên) 

    


