
      PHÒNG GD - ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số     /TB-THLHP               Hiệp Thành, ngày     tháng    năm 2021

THÔNG BÁO 
Về việc nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1 (Lần 2)-năm học  2021 – 2022

        Căn cứ  công văn số 797 /KH-PGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Phòng GD – ĐT 
thành phố Thủ Dầu Một về  việc   tuyển sinh lớp 1,lớp 6 (lần 2) năm học 2021 – 2022;
       Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đang thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. do đó nhà trường Hiện tại đã thực 
hiện tuyển sinh trực tuyến đợt 1.
       Nhằm tạo kiện cho những phụ huynh chưa kịp thời đăng ký ở đợt 1 và để bảo đảm 
cho 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

Nay trường tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức tuyển sinh trực tuyến lần 2
1.Thời gian đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày `19/7/2021 đến ngày 06/8/2021.

2.Cách thức đăng kí tuyển sinh xem tại địa chỉ: http://tuyensinh.tptdm.edu.vn/

(và phụ lục đính kèm)

3.Đối tượng, địa bàn tuyển sinh

Trẻ sinh năm 2015 có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn khu 1, khu 2, khu 

3, khu 8 phường Hiệp Thành.

4.Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ(trường chỉ nhận bản sao, không nhận bản chính) 

- 01 bản sao hộ khẩu ( Bản chính hộ khẩu để đối chiếu). Đối với trường hợp tạm trú 

kèm theo  bản sao sổ hoặc giấy đăng kí tạm trú + bản chính để đối chiếu.

- Đơn xin nhập học ( Mẫu do nhà trường phát hành) 

- Phiếu theo dõi, đánh giá sự phát triển cá nhân trẻ 5 tuổi ( nếu trẻ đã qua trường mẫu 

giáo).

- Bản phô tô thẻ BHYT của trẻ dưới 6 tuổi.  

 5. Hỗ trợ tuyển sinh 

Khi cần hỗ trợ về tuyển sinh PHHS vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau: 

- Cô Nguyên: 0988936049  (Khu 8)                     - Cô Yến : 0976789018(khu 3)

- Cô Nhi: 0974817654  (Khu 1)                           -  Cô Ngân  :  0942193099(khu 2)

http://tuyensinh.tptdm.edu.vn/


           -Cô Vũ Hồng: 0942216039 phụ trách chung

  6.Thời gian thông báo kết quả tuyển sinh và nộp hồ sơ: Nhà trường sẽ thông báo sau

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xin trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh học 

sinh./.

  -
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