PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 9
TRƯỜNG MẦM NON NGÔ THỜI NHIỆM
78/2 Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q9
Email :thongtin_mn@ngothoinhiem.edu.vn

Tel : 028.62640888
Web: mammon.ngothoinhiem.edu.vn

GIẤY CAM KẾT
Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON NGÔ THỜI NHIỆM
Tôi tên

: ……………………………………………………..…..……………

Địa chỉ thường trú :……………………………………………………………………….
Số CM : ……………………... Ngày cấp………………….. Nơi cấp ……………….…..
Có con là : ………………………………….……… Ngày sinh : …………………….….
Tôi có nguyện vọng đăng ký cho con tôi được vào học lớp………..…… của trường
năm học …………………..
Khi con tôi vào học tại trường, tôi xin cam kết:
-

Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của trường.

-

Thông tin đúng và đầy đủ về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh của con tôi ( nếu sai
tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm ).

-

Thanh toán học phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.

-

Không yêu cầu nhà trường hoàn lại các khoản tiền đã thanh toán nếu rút hồ sơ vì
lý do cá nhân.

-

Không yêu cầu nhà trường hoàn lại tiền ăn khi con tôi nghỉ học ( vì bệnh hay lí do
cá nhân khác ) nếu không báo nhà trường trước 01 ngày.

-

Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp ( ốm đau, tai nạn đột xuất ), tôi đồng ý để
nhà trường đưa con tôi đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được điều trị kể
cả khi chưa liên lạc được với phụ huynh.

-

Khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tôi cam kết không gây mất trật tự an ninh tại trường
và phối hợp tích cực cùng nhà trường bàn bạc , tìm cách giải quyết.

-

Nhà trường được miễn trừ trách nhiệm về những vấn đề xảy ra khi những vấn đề
đó nằm ngoài khả năng và tầm kiểm soát của nhà trường.
Quận 9, ngày … tháng … năm 20.......
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

