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3 CẤP TUYỂN SINH

TUYỂN SINH THPT HỆ 4 NĂM – NĂM HỌC 20212022

THPT HỆ 4 NĂM TẠI ALPHA SCHOOL – Lựa chọn mới cho một tương lai rộng mở hơn với
những điểm bứt phá:
Cam kết chuẩn đầu ra quốc tế (chuẩn đầu ra IELTS – chứng chỉ tin học quốc tế MOS – Kĩ năng
thế kỉ 21)
Thực hiện các dự án hướng nghiệp và các dự án xã hội từ lớp 9; trải nghiệm & định hướng nghề
sớm.
Kiến thức chuyên sâu để sẵn sàng cho thi đại học và định hướng du học.
Rèn luyện các kĩ năng tự lập, tự chủ; rèn ý chí qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.
Phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề; Giao tiếp; Làm việc nhóm; Tư duy sáng tạo; Tư duy
phản biện…
Trang bị các kỹ năng cần có của công dân toàn cầu đáp ứng xu hướng 4.0: Tổ chức sự kiện,
thuyết trình, nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm, bán hàng, giao lưu cộng đồng…
Lộ trình hỗ trợ & đồng hành liên tục giữa Nhà trường và Gia đình, tư vấn 1:1 cho định hướng du
học & thi đại học hiệu quả
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Thay vì đối mặt với kì thi chuyển cấp căng thẳng, việc lựa chọn theo học THPT HỆ 4 NĂM tại Alpha
0913.095.855
School sẽ giảm áp lực và tiết kiệm
Cùng với đó
thời gian cho các học đã có sẵn mục tiêu/đam mê.

là sự phát triển toàn diện các kĩ năng, tăng khả năng nhận thức bản thân và định hướng nghề sớm
của mỗi bạn.

QUY TRÌNH XÉT TUYỂN (ÁP DỤNG CHO HỌC SINH THCS ALPHA
CHUYỂN CẤP)
1. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:
Xét tuyển tiến trình kết hợp với thi đánh giá năng lực môn Tiếng Anh – Học sinh tham gia xét tuyển
cần đạt đồng thời các tiêu chí sau:
STT

Nội dung xét tuyển

Kết quả cần đạt

1

Kết quả đánh giá Hạnh kiểm lớp 8

Tốt

2

Ý thức đạo đức, nề nếp kỷ luật, nếp sống văn minh

Tốt

3

Kết quả học tập của 5 kỳ học liên tiếp ở khối lớp 6, 7, 8

4

Bài đánh giá năng lực tiếng Anh tháng 1/2021.
Trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện của bài Tiếng Anh
vào tháng 1/2021 mà vẫn mong muốn theo học tại Hệ thống,
Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện và cho đánh giá lại vào
tháng 5/2021

Học sinh Tiên Tiến ít nhất trong 3 kỳ
liên tiếp

4.0 trở lên

2. THỦ TỤC GHI DANH XÉT TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “HỌC BỔNG
ALPHA” (bắt buộc với tất cả học sinh tham gia xét tuyển):
https://alphaschool.edu.vn/tuyen-sinh-thpt-he-4-nam-nam-hoc-2021-2022/
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Bước 1: Đăng ký xét tuyển và tham dự chương trình “Học bổng Alpha”



0913.095.855

Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY
Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 22/1/2021 đến 16h00 ngày 04/02/2021

Bước 2: Hoàn tất phí xét tuyển: 2.000.000 vnđ (Hai triệu đồng)
Phí xét tuyển giúp cho CMHS và Nhà trường đảm bảo chính xác đối tượng và mục tiêu tham gia.
Phí xét tuyển sẽ được đối trừ vào học phí nhập học dành cho các bạn nhận được thư xác nhận
trúng tuyển hệ 4 năm năm học 2021 – 2022.

Phí xét tuyển không được hoàn trả lại cho các học sinh không trúng tuyển hoặc trúng tuyển
nhưng không nhập học.
Cha mẹ chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần giáo dục Alpha.
Số tài khoản: 2157040544588 tại Pgbank – Chi nhánh Bắc Ninh
Cú pháp: Hovatenhocsinh_Sodienthoai bo/me_Xet tuyen he 4 nam

Bước 3: Nhận kết quả và làm thủ tục nhập học
Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển và học bổng kèm theo tới từng học sinh trước ngày
05/03/2021.
Cha mẹ học sinh thực hiện các thủ tục nhập học theo như hướng dẫn được làm rõ trong thư
thông báo kết quả xét tuyển, tiến hành nhập học trước ngày 15/03/2021.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Alpha School:
Bộ phận tư vấn Tuyển sinh – Lô A26, Khu đô thị Geleximco, Nam An Khánh, đường Lê
Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0913 095 855 | Email: lienhe@alphaschool.edu.vn
Chương trình giáo dục Hệ 4 năm THPT bắt đầu từ Lớp 9 tại Alpha School chính là cơ hội để mỗi học
sinh, mỗi gia đình có thêm lựa chọn cho hành trình sắp tới.

https://alphaschool.edu.vn/tuyen-sinh-thpt-he-4-nam-nam-hoc-2021-2022/

3/7

10/11/21, 9:15 AM

TUYỂN SINH THPT HỆ 4 NĂM - NĂM HỌC 2021-2022 - Alpha School - Học đam mê, Sống tự chủ

Hiện tại, Nhà trường đang mở tuyển sinh Khối 9 hệ 4 năm dành cho các học sinh trong cùng hệ
0913.095.855
thống (chuyển cấp từ THCS Alpha)
Alpha. Nếu
 và chưa có lịch tuyển sinh cho các học sinh ngoài

các bố mẹ quan tâm, vui lòng để lại thông tin qua các kênh:
Hotline: 0913095855
Fanpage: https://www.facebook.com/alphaschool.edu.vn/
Email: lienhe@alphaschool.edu.vn
Nhà trường sẽ liên hệ tư vấn và thông báo lịch ngay khi có kế hoạch tuyển sinh bên ngoài.
Trân trọng!
Alpha School.



KHỐI 2 TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG THIÊN

HỌC SINH LỚP 7 THỰC HÀNH MỔ CÁ CHÉP

NHIÊN VIỆT NAM
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