The British School of Ulaanbaatar
APPLICATION FOR ADMISSION
Элсэх өргөдөл
TO BE COMPLETED BY A PARENT/GUARDIAN
Эцэг эх/асран хамгаалагч бөглөнө

Please complete in BLOCK CAPITALS
Том дармал үсгээр бөглөнө

Applications can be accepted by the Admissions Office with a copy of the following documents. If you email the
application form, please scan the following documents and return with the form. Originals will need to be
presented on completion of the application process.
Хэрэв та өргөдлийн маягтаа и-мэйлээр явуулж байгаа тохиолдолд доорх бичиг баримтыг хуулбарлан хамт явуулна уу.
Элсэлтийн шалгалтын өмнө бичиг баримтын эх хувийг сургуульд өгөх хэрэгтэй.
Бүрдүүлж авчрах материал:

¨ Copy of the Child’s Birth certificate/passport
Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ/ иргэний үнэмлэхний хуулбар

¨ Copies of passports of both parents or the legal guardian.
Эцэг эх/асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

¨ Medical and immunisation record.
Эрүүл мэндийн болон дархлаажуулалтын тэмдэглэл

¨ 4 recently taken passport-size photographs with the child’s name and date of birth on the reverse side
4 хувь өнгөт цээж зураг, ард нь хүүхдийн нэр, төрсөн огноог бичсэн байна

¨ Student’s previous school reports in English if applicable
Сурагчийн хувийн хэрэг/Сургуульд шинээр орж буй хүүхдэд хамаарахгүй/

¨ Reference form filled out from previous school
Тодорхойлолтын хүснэгтийн өмнөх сургуулиараа бөглүүлэх

NON-REFUNDABLE REGISTRATION FEE for all new registrations to BSU
Бүртгэлийн хураамж- УАС-д шинээр элсэж байгаа бүх сурагчдад хамаарна
¨ USD 100

NON-REFUNDABLE ENTRANCE EXAMINATION FEE for all new registrations to BSU
Шалгалтын хураамж- УАС-д шинээр элсэж байгаа бүх сурагчдад хамаарна
¨ USD 50

1. Pupil Information
Сурагчийн мэдээлэл
Family Name:

Father/Mother’s Name

Given Name:

Date of Birth:

Gender:

Нэр:

Төрсөн огноо:
/
/

Хүйс:

Place of Birth:

Nationality:

Төрсөн газар:

Үндэстэн:

Home Address:

Social Insurance No.:

Гэрийн хаяг:

Регистрийн дугаар:

Овог:

Эцэг/эхийн нэр:

Mother tongue:

Second language:

Эх хэл:

Хоёрдогч хэл:

Sibling information:

Ах, эгч, дүүсийн мэдээлэл:

Current Year Group:

Requested Year Group:

Одоо сурч буй анги:

Элсэн орох анги:

Expected Entry Date:
Элсэн орох огноо:

2. Parent/Guardian Information
Эцэг эх/асран хамгаалагчийн мэдээлэл
Father’s First Name and Surename:

Employer:

Эцэгийн овог нэр:

Ажлын газар:

Age:

Nationality:

Нас:

Үндэстэн:

Job Title:
Албан тушаал:

Mobile:

Work telephone:

Гар утас:

Ажлын утас:

Email:

Home telephone:

И-мэйл:

Гэрийн утас:

Mother’s First Name and Surename:

Employer:

Age:

Nationality:

Job Title:

Нас:

Үндэстэн:

Ээжийн овог нэр:

Mobile:

Ажлын газар:

Албан тушаал:

Work telephone:

Гар утас:

Ажлын утас:

Email:

Home telephone:

И-мэйл:

Гэрийн утас:

3. Education details
Боловсрол
Name of Present School:

From:

To:

Names of Previous School:

From:

To:

Өмнө нь сурч байсан сургуулийн нэр:

Орсон огноо:

Гарсан огноо:

Одоо сурч байгаа сургуулийн нэр:

Орсон огноо:

I give permission to the BSU to contact the current school if necessary
Хэрэв шаардлагатай бол УАС-д миний одоо сурч буй сургуультай холбоо
барихыг зөвшөөрч байна.

Гарсан огноо:

¨ Yes

¨ No

Тийм

Үгүй

Where did you learn about BSU?
Манай сургуулийн талаарх мэдээллийг хаанаас авсан бэ?
¨ Web site
Вэб сайт

¨ Company referral
Компаниасаа

¨ Parent network
Эцэг эхийн сүлжээгээр

¨ Friends
Найз нөхдөөсөө

¨ Relocation company
Нүүлгэн шилжүүлэх үйлчилгээний компаниас

¨ Public media
Олон нийтийн мэдээлэлийн хэрэгсэлээр

¨ Other Recommendation, please give details:
Бусад сувгаар бол тодруулна уу:

The information on this form will be included on an administrative database for school use only
Энэ маягтын мэдээлэл зөвхөн сургуулийн захиргааны хэрэгцээнд ашиглагдана
Do you agree to the inclusion of your child’s photo in school publications e.g. brochure, website?
Та хүүхдийнхээ зургийг сургуулийн танилцуулга, вэб сайт зэрэгт ашиглахыг зөвшөөрөх үү?

Do you agree to the inclusion of your child’s work in school publications e.g. newsletters etc.?
Та хүүхдийнхээ бүтээлийг сургуулийн самбар гэх мэт бусад хэвлэл мээдээлэлд гаргахыг зөвшөөрөх үү?

¨ Yes
Тийм
¨ Yes
Тийм

¨ No
Үгүй
¨ No
Үгүй

Declaration
Мэдэгдэл
* I declare that the information provided on this form and the enclosed documents are accurate and complete. I
understand that the inclusion of incorrect and/or the omission of information could lead to a withdrawal of an offer of
a place.
Би энэхүү маягтад бөглөсөн бүх мэдээлэл нь үнэн зөв, бүрэн гэдгийг баталж байна. Буруу ба дутуу мэдээлэл
өгсөн тохиолдолд энэхүү бүртгэлээс хасагдаж болохыг ойлгож байна.
* I understand that submission of this application form does not constitute acceptance.
Энэхүү бүртгэлийн маягтыг бөглөж өгсөнөөр элсэлт баталгаажихгүй гэдэгийг бүрэн ойлгож байна.
Parent/Guardian Signature:

Printed Name:

Эцэг эх/Асран хамгаалагчийн гарын үсэг:

Бүтэн нэр:

Relationship to child:

Date:

Хүүхэдтэй ямар хамаатай эсэх:

Огноо:

Please ensure that you have completed each section and that the declaration has been signed before returning the
form and supporting documents to:
Та бүртгэлийн маягт болон дагалдах бичиг баримтуудаа дараахь хаягаар илгээхээсээ өмнө хэсэг болгоныг гүйцэт бөглөсөн
болон гарын үсэг зурсан эсэхээ шалгана уу?

The Admissions Office
The British School of Ulaanbaatar,
th
Naadamchdiin road-50, 4 khoroo, Khan-Uul
District, Ulaanbaatar 17081, Mongolia
Tel: 976-11-347788
E-mail: admission@britishschool.edu.mn

Сургалтын алба
Улаанбаатарын Бритиш Сургууль,
Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, Наадамчдын зам-50,
Улаанбаатар 17081, Монгол
Утас: 976-11-347788
И-мэйл: admission@britishschool.edu.mn

For administrative use only
Зөвхөн захиргааны хэрэгцээнд
Date recievced

Date of entry

Хүлээн авсан огноо

Элсэн орох огноо

Year/Class

Payment of Registration Fee of USD 100

Анги/бүлэг

Бүртэглийн хураамж 100 ам.доллар

Payment of Entrance Exam Fee of USD 50

Payment of Tuition Fee

Элсэлтийн шалгалтын хураамж 50 ам.доллар

Сургалтын төлбөр

Interview request sent

Date and Time of Interview

Ярилцалганд оруулах эсэх

Ярилцлага хийх огноо болон цаг

Sibling Year Groups
Төрсөн ах, эгч, дүүсийн анги

Received by the Administrative Staff Signtature

Principal Signature

Хүлээн авсан захиргааны ажилтаны гарын үсэг

Захиралын гарын үсэг

