
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH UTS
UTS ADMISSION REGISTRATION FORM

THÔNG TIN HỌC SINH
STUDENT INFORMATION

THÔNG TIN GIA ĐÌNH
FAMILY INFORMATION

QUÝ PHỤ HUYNH BIẾT UTS THÔNG QUA
PARENTS KNOW UTS FROM

Họ và tên học sinh:
Student’s full name

Tên thường gọi:
Preferred name

Họ tên cha / Người giám hộ:
Father / Guardian's name

Nền tảng trực tuyến
Online platforms

Thư điện tử:
Email

Nghề nghiệp:
Occupation

Số ĐTDĐ
Mobile phone

Họ tên mẹ / Người giám hộ:
Mother / Guardian's name

Thư điện tử:
Email

Đăng ký kiểm tra đầu vào:
Register for placement test 

Ngày kiểm tra:
Test date

Nghề nghiệp:
Occupation

Số ĐTDĐ
Mobile phone

Giới tính:
Gender

Nam
Male

Nữ
Female

Quốc tịch:
Nationality
Trường đang học:
Current school
Học lực:
Academic performance

Địa chỉ liên lạc:
Address

Hạnh kiểm:
Conduct

Quận:
District

Lớp:
Grade

Ngôn ngữ chính:
First language

Đồng ý
Yes

Thấy được bài đăng quảng cáo UTS trên Facebook
Seeing UTS sponsored post on Facebook

Khi tham gia các nhóm trên mạng xã hội (Facebook)
When joining community group on social media 
(Facebook)

Thấy được bài đăng quảng cáo UTS trên Instagram
See UTS sponsored post on Instagram 

Thấy quảng cáo trên Youtube
From video displayed on Youtube

Ngày:
Date

Ngày sinh:
Date of birth Ngày/day Tháng/Month Year/Năm



Hợp tác & Sự kiện
Partnership & Event

Quảng cáo / Ấn phẩm trực tiếp
Direct advertisement/ prints

Đọc các bài báo trên internet
From online newspapers

Thấy quảng cáo trên các website không phải 
website UTS
From advertising banner on websites other 
than UTS website

Nhận được thư điện tử (email) từ UTS
From email letter

Thấy website hiện lên trên trang kết quả tìm 
kiếm của google
From search result on google

Trường con đang theo học thuộc diện trường 
liên kết với UTS hoặc các sự kiện hợp tác của 
trường hiện tại với UTS
Student’s current school is in UTS school partners 
list or from cooperation events between two 
schools

Vì công ty phụ huynh đang làm việc giới thiệu 
và có ưu đãi
From current company’s introduction & promotion

Qua trung tâm tiếng Anh con đang học
From English center student is currently studying

Vì UTS tài trợ cho chương trình tôi đã tham dự
Because UTS sponsored for an event I joined

Nhờ các sự kiện tuyển sinh
From admission events

Từ các hoạt động trải nghiệm UTS tổ chức
From UTS activation events

Qua quảng cáo tại thang máy tòa nhà văn 
phòng, chung cư, trung tâm thương mại
Know UTS from advertisement from frame of 
office, apartment building, shopping centre

Nhận được các ấn phẩm quảng cáo tại nhà (bìa 
thư, voucher, thư ngỏ, quà tặng…)
Know UTS by receiving advertising prints (letter, 
voucher, gift,…) at home

Qua quảng cáo trên TV
Know UTS from advertisement on TV

Qua bảng hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời
Know UTS from outside board, billboard

Qua đọc báo giấy, tạp chí
Know UTS from reading printed newspapers, 
magazines

Thuộc cộng đồng UTS và Văn Lang
UTS and Van Lang community

Học sinh có anh chị em đang theo học tại Đại 
học Văn Lang
Student has silbling studying at Van Lang 
university

Phụ huynh là nhân viên, giáo viên cơ hữu đang 
công tác tại Tập đoàn Giáo dục Văn Lang
Parents are official full-time teachers, staffs of 
Van Lang Education Group.

Học sinh có anh chị em đang theo học tại UTS
Student has silbling studying at UTS

Phụ huynh là nhân viên, giáo viên cơ hữu đang 
công tác tại UTS
Parents are official full-time teachers, staffs of UTS.

Phụ huynh là cựu sinh viên Văn Lang
Parents are Van Lang student alumni

Khác
Others

Vì con của Phụ huynh giới thiệu UTS
Children recommend UTS

Vì nhân viên tuyển sinh UTS gọi điện đến giới thiệu
Know UTS from phone call of UTS admission staff

Có người giới thiệu, có người nhắc đến
Know UTS from referral 

Qua chương trình học bổng UTS đang thực hiện
From UTS scholarship

Chữ ký Phụ hynh / Người giám hộ
Parent / Guardian’s signature



Van Lang Education Complex
69/68 Dang Thuy Tram Str., Ward 13, Binh Thanh Dist., HCMC
80/68 Duong Quang Ham Str., Ward 5, Go Vap Dist., HCMC

T: (028) 710 78887
W: https://utschool.edu.vn
E: info@utschool.edu.vn

PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN TUYỂN SINH 
FOR AMISSION STAFF

Nhân viên Tuyển sinh:
Admission Staff

Nội dung:
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