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                  Insert school logo and contacts here  

 
 
 
 
Additional Background Information to Assist with Enrolment in School  (to be attached to the School Enrolment Form)  / Lý 
lịch bổ xung cho việc ghi danh vào Trường  (ñươc kèm theo với ðơn Ghi Danh cuả Trường ) 
 
Please help us to know more about your child and the family by filling in this questionnaire. By having this information we can 
better support your child / Xin vui lòng giúp chúng tôi biết thêm về con của quý vị và gia ñình bằng cách ñiền vào các câu hỏI 
này. Có thông tin này chúng tôi có thể giúp cháu tốt hơn . 
 

 
Parent or guardian   / Cha mẹ hay ngườI bảo trợ 

Father /  Cha    ………………………….……………………. (First Name / Tên gọi) ………………………….….. (Family Name / Họ) 

Mother / Mẹ     …………….….………….…………………… (First Name / Tên gọi) ………………………….….. (Family Name / Họ) 

Or Guardian / hay ngườI bảo trợ ….……………………….. (First Name / Tên gọi)…………………………....... (Family Name / Họ) 

Country of Birth/ Quốc gia  sinh trưởng      ………………………………………………………………………………………………….. 

Date of Arrival in NZ /  Ngày ñến Tân Tây Lan  ………………………………………………….………………………………………….. 

Occupation in your home country / Nghề nghiệp tạI quê nhà 

Husband / Chồng                             …………………………………………………..………………………………………………………. 

Wife /   Vợ                                       ............................……………...........…………………………………………………………………. 

Or guardian/  Hay NgườI bảo trợ    ………………………………………………………………………………………............................ 

Occupation in New Zealand / Nghề nghiệp tạI Tân Tây Lan 

Husband / Chồng                           …………………………………………….……………………………………………………………… 

Wife /  Vợ                                       …………………………………………………………………….…………………………………….... 

Or guardian / Hay NgườI bảo trợ   ………………………………………………………………………………………………………….… 

Contact Person who Speaks English / Liên lạc vớI ngườI nói tiếng Anh  

Full Name / Họ và tên                      ………………………………………………………………………………………………………...… 

Telephone Number / Số ñiện thoại   ………………………………………………………………………………………………………..… 

Mobile Phone /  ðiện thoạI di ñộng   …………………………………………………………………………………………………………. 

Address /  ðịa chỉ                             ………………………………………………………………………………………………………….. 

Email /  Thư ñiện tử                         …………………………………………………………………………………………………………... 

Your Child / Con của quý vị 

Family Name /  Họ                            ………………………………………………………………………………………………………..… 

First Name /  Tên gọi                        ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date of Birth /   Ngày tháng năm sinh   ………………………………………………………………………………………………………. 

Date of Arrival in New Zealand/  Ngày ñến Tân Tây Lan         …………………………………………………………………………….. 

Brothers and sisters (Please give their ages) /Anh hay Chị ( cho biết tuổI ) 

..........................................................................................          ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………                      ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………                      ………………………………………………………………….. 

 

Learning Information / Thông tin về việc học hành 

Language Spoken at Home /  Ngôn ngữ nói tại nhà                       ……………………………………………………….. 

ESOL Support Given Previously (circle one) / Sự giúp ñỡ trước kia của ESOL ( khoanh vòng ñể chọn một ) yes/no 

Identify any needs for additional learning support /  Cho biết rõ nhu cầu của sự hỗ trợ                   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Previous Education in your Home Country / Việc học trước kia tạI quê nhà 

Identify the previous educational experience of your child in your country or another country; e.g. kindergarten, primary school, 
secondary school or skill training /  Cho biết rõ trình ñộ học vấn cuả con quý vị tạI quê nhà hay nước khác, ví dụ như mẫu giáo , 
tiểu học, trung học hay trường dạy nghề . 

 

Give the name of the schools, the place, and the length of time for each / Cho biết tên trường , ñiạ ñiểm và thờI gian học cuả 
mỗI trường  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Previous Education in New Zealand / Việc học trước kia tạI Tân Tây Lan 

Identify the previous educational experience of your child in this country /  Cho biết rõ trình ñộ học vấn cuả con quý vị tại quốc 
gia này  

 

Give the name of the schools or kindergartens, the place, and the length of time for each / Cho biết rõ tên trường , ñiạ ñiểm và 
thờI gian học cuả mỗI trường 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Medical Information /  Thông tin về y tế  

Please describe clearly any health or medical problems your child has /  Vui lòng mô tả những vấn ñề của sức khỏe cuả con 
quý vị  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Please identify any medication your child regularly takes /  Vui lòng cho biết rõ loại thuốc nào con quý vị ñang dùng thường 
xuyên . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Co-curricular Activities /  Các sinh hoạt  

List any sport played, with details of schools, clubs and/or representative teams played for etc. /  Lâp danh sách các môn thể 
thao ñã tham gia , vớI chi tiết cuả trường , hội hay các ñội  tuyển v.v… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

List any musical instruments played, with details of level ability, grade reached, groups played etc. /  Lập danh sách các nhạc cụ 
ñã xử dụng vớI chi tiết cấp bậc cuả khả năng , tham gia nhóm v.v… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

List any other interests e.g. Drama, cultural activities, etc. /  Lập danh sách các môn giải trí khác như kịch , các hoạt ñộng văn 
hoá v.v… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Thank you for your help /  Cảm ơn sự giúp ñỡ cuả bạn  


