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SUCCESS!

Pastikan Anda telah membaca prosedur
pendaftaran, syarat ketentuan, informasi biaya

dan informasi penting lainnya.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Apabila calon siswa lolos seleksi, status pendaftaran Anda 
akan berubah menjadi Pembelian formulir.

Anda wajib melengkapi data formulir dengan
mengakses www.edumor.com/enrollment

Pilih “Detail Pendaftaran” > tekan tombol “Edit”
lalu isi data Anda dengan lengkap.

Lakukan pembayaran biaya pendaftaran dan
konfirmasi pembayaran Anda ke Tzu Chi School.

Selamat, pendaftaran Anda telah berhasil.

SUCCESS!

Pembayaran formulir pendaftaran hanya dapat
dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan nomor
rekening yang akan dikirimkan kepada Anda melalui 

email.

Mohon serahkan bukti pembayaran pada saat
penyerahan formulir dan dokumen.

Dipersembahkan oleh

Edumor adalah platform penghubung antara sekolah dan calon pendaftar, biaya administrasi edumor dikenakan kepada pengguna oleh pihak edumor.
pihak sekolah menggunakan sistem edumor untuk mengelola pendaftaran yang sedang berlangsung, segala proses pendaftaran dan kebijakan penerimaan sepenuhnya 

dilaksanakan oleh sekolah.

TZU CHI SCHOOL
YAYASAN BUDDHA TZU CHI WIYATA

Pantai Indah Kapuk

PROSEDUR PENDAFTARAN

Jika Anda belum memiliki akun Edumor,
klik “Daftar” untuk membuat akun.

Verifikasi email Anda dan login,
Lalu anda dapat masuk ke halaman Daftar sekolah. 

Baca dengan baik syarat dan ketentuan pendaftaran.

Pendaftaran Tzu Chi School akan dilakukan secara ONLINE melalui
aplikasi pihak ketiga www.edumor.com

Dalam proses pendaftaran, Anda wajib memiliki akun Edumor
dan menggunakan email aktif.

Download dan cetak formulir pendaftaran Anda
di www.edumor.com/enrollment

Pilih Detail Pendaftaran > tekan tombol Download Pdf Form
Mohon bawa seluruh kelengkapan dokumen
pendaftaran sesuai dengan jadwal yang akan
diinformasikan Tzu Chi School melalui email.

*Registrasi belum diterima oleh pihak sekolah apabila belum melunasi administrasi sistem.

Masuk ke website Tzu Chi School
https://tzuchi.sch.id/admission-procedure
Tekan tombol “Enroll now” dibawah prosedur,

Tekan Daftar online, Pilih Kelas dan tahun ajaran.

1.

Isi data calon siswa dan orangtua/wali sesuai ketentuan.
Perhatikan baik-baik data yang wajib diisi *.

Isi data, lanjutkan daftar online, 
akan muncul ID Registrasi dan status pendaftaran akan berubah 

menjadi Menunggu Pembayaran

Pengumuman hasil observasi / test
Calon siswa yang lolos akan menerima notifikasi 
melalui email dan status pendaftaran Anda akan 

berubah menjadi Lolos Seleksi Masuk

Apabila kelengkapan dokumen dan pembayaran telah 
diverifikasi, Tzu Chi School akan memberikan

tanda terima dokumen beserta jadwal observasi.

Semua pendaftar akan menerima notifikasi email dari 
pihak sekolah

Anda diminta untuk mengecek email secara regular.
Harap cek kotak spam anda 

Lakukan pembayaran biaya administrasi edumor 
untuk mendapatkan nomor antrian.

Apabila pembayaran telah berhasil, 
status pendaftaran anda 

akan menjadi Masuk Antrian.

Language 
Bahasa

Ikuti observasi / test 
 sesuai jadwal yang telah diberikan.

Tunjukkan dokumen asli jika diperlukan.


