PHÒNG GD-ĐT TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 113/TB-NH

Hòa Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào lớp Một năm học: 2022-2023
Trường TH Nguyễn Hiền xin thông báo đến quý phụ huynh và các em
học sinh phường Hòa Thuận về việc tuyển sinh vào lớp Một năm học 2022 2023 như sau:
1. Độ tuổi tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016)
2. Hình thức tuyển sinh: Vừa trực tuyến, vừa trực tiếp.
3. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022,
Cụ thể:
- Trực tuyến: Phụ huynh đăng ký thông tin dự tuyển tại WEBSITE:
https://quangnam.tsdc.vnedu.vn/ (theo hướng dẫn đã gởi) từ ngày 01/7/202215/7/2022.
- Trực tiếp: Từ ngày 6/7/2022-18/7/2022 (Từ 7h 30 đến 11h00 vào buổi
sáng Thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), tại cơ sở chính (Khối phố Thuận Trà)
4. Hồ sơ tuyển sinh vào lớp Một:
- Đơn xin nhập học và mẫu cung cấp thông tin học sinh (theo mẫu của
trường đã gởi thông qua khối phố trưởng).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Sổ đăng ký hộ khẩu của gia đình (phụ huynh cần đem 1 bản poto không cần
công chứng và sổ gốc để đối chiếu)

- Các loại hồ sơ khác: Thẻ BH y tế (bản pho to) giấy chứng nhận trẻ khuyết
tật, giấy chứng nhận hộ nghèo,

Đề nghị phụ huynh đến làm thủ tục đăng ký nhập học cho trẻ (sinh năm
2016) đúng thời gian quy định, sau ngày 18/7/2022, trường sẽ không thu nhận
hồ sơ. Mọi trở ngại về sau, Hội đồng tuyển sinh nhà trường không chịu trách
nhiệm.
Kính thông báo!
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TS phường: Để báo cáo;
- Ban ND 9 khối phố: Phối hợp thực hiện;
- Trường MG Bình Minh.

