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AUTHORISATION FORM 
(GIẤY XÁC NHẬN) 

 

Please note: 

(Lưu ý) 

This form must be completed and submitted with your application before it can be considered for entry on any 
British University Vietnam course.  

For students who are under the age of 18, fee payers/parents will be able to request any academic information and 
they will be informed and required to permit involvement in any events that occur outside of the University 
premises. 

(Sinh viên và người chi trả học phí cần điền đầy đủ thông tin và nộp giấy xác nhận này cùng với Đơn xin nhập học trước 
khi được xét tuyển vào các chương trình học của Đại học Anh Quốc.  

Đối với sinh viên chưa đủ 18 tuổi, người chi trả học phí/ phụ huynh có thể yêu cầu được biết các thông tin liên quan đến 
việc học tập của sinh viên cũng như được thông báo và cho phép sinh viên tham gia vào các sự kiện được tổ chức bên ngoài 
khu vực trường) 

 

Name of Student: (Tên sinh viên): ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date of Birth (Ngày tháng năm sinh): …………………………………………………………………………………………………………………………. 

I, the fee payer, want to be kept informed of academic performance (this includes attendance/academic marks and 
progress as well as any disciplinary issues) on request from parents when a student reaches 18: 

(Tôi, người chi trả học phí, mong muốn được cung cấp các thông tin liên quan đến việc học tập của sinh viên (bao gồm 
thông tin về chuyên cần, kết quả học tập, các nhận xét trong quá trình học tập cũng như các vấn đề kỷ luật khác) khi có 
yêu cầu đối với Nhà trường, áp dụng khi sinh viên đủ 18 tuổi trở lên) 

Yes/ Có: □    No/ Không: □ 
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I, the fee payer, want to be made aware of any involvement in activities organized by the University or the student 
association on request from parents when a student reaches 18: 

(Tôi, người chi trả học phi, mong muốn được cung cấp các thông tin liên quan đến việc tham dự các hoạt động do nhà 
trường và Hội sinh viên tổ chức, khi có yêu cầu đối với Nhà trường, áp dụng khi sinh viên đủ 18 tuổi trở lên) 

Yes/ Có: □    No/ Không: □ 

If Yes: Permission has to be granted by Parent/Fee Payer: 

(Nếu xác nhận Có: phải có sự chấp thuận của người chi trả học phí/ phụ huynh) 

Yes/ Có: □    No/ Không: □ 
Name of Fee Payer/Parent (Tên người chi trả học phí/phụ huynh): ……………………………………………………………………………..  

Mobile Contact No (Điện thoại liên hệ): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email address/Mailing address (Địa chỉ Email/địa chỉ liên hệ): …………………………………………………………………………………….. 

 

I acknowledge that by signing this form, I agree that all information stated above is correct. 

(Bằng việc ký giấy này, tôi xác nhận tất cả các thông tin trên là đúng) 

Signed by Fee Payer                                    Signed by Student 

(Người chi trả học phí)                                                                                  (Sinh viên) 

 

 

Date/ Ngày:                         Date/ Ngày: 

 

(*) If any changes are to be made, the university must be notified in the form of a written document signed by 
students and the fee payer. 

((*) Bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin trên đây phải được thông báo tới Nhà trường dưới dạng văn bản, có chữ ký của 
người chi trả học phí và sinh viên. ) 

 


