
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2021 - 2022 

  

Do diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp nhà trường xin thông 

báo và hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến như sau: 

I. CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH 

1. Chỉ tiêu: 

Chỉ tiêu đươc giao năm học 2021-2022 

Chỉ tiêu Số tuyển sinh mới 

Lớp Học sinh Nhà trẻ MG Bé MG Nhỡ MG lớn 

TS NT MG TS NT MG Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS 

13 2 11 583 80 520 2 80 3 55 4 30 4 0 

         2. Phân tuyến tuyển sinh: 

Tuyển học sinh đúng tuyến: Là những học sinh thuộc diện KT1, có hộ khẩu 

thường trú tại Tổ dân phố số 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 19, 34, 35; Chung cư Imperia số 

203 Nguyễn Huy Tưởng; Chung cư Vinapharm số 60b Nguyễn Huy Tưởng; 

Chung cư khu thấp tầng Bộ công an số 96, 96B Nguyễn Huy Tưởng; Chung cư 

Phú Gia số 3 Nguyễn Huy Tưởng; Chung cư Mỹ Sơn số 62 Nguyễn Huy Tưởng; 

chung cư river park số 69 Vũ Trọng Phụng; vinaconext số 57 Vũ Trọng Phụng; 

35 Lê Văn Thiêm (Có sổ hộ khẩu hay giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu 

của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an Phường) 

     II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: 

1. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến: 

* Tuyển sinh đối với trẻ sinh năm 2019; sinh năm 2018; sinh năm 2017 

 Bước 1: Phụ huynh đăng nhập email để đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua 

internet  

 Cách 1: Mở ứng dụng ZALO quét mã QR để khai thông tin theo hướng 

dẫn. 

 

 Cách 2: Trực tiếp vào đường 

link: https://forms.gle/f3P23T3vnaaMRxa39 để khai thông tin theo hướng dẫn. 

https://forms.gle/f3P23T3vnaaMRxa39


      Bước 2: Nhập email hoặc số điện thoại. 

     Bước 3: Nhập mật khẩu. 

 Bước 4: Đăng ký tuyển sinh: Cha mẹ học sinh khai báo đầy đủ thông tin 

vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là nhất thiết phải khai báo.Sau 

khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, cha mẹ học sinh nhấn nút Tiếp 

tục để sang bước tiếp theo 

 Bước 5: Phụ huynh chụp và tải ảnh giấy khai sinh (bản gốc) 

   Chụp và tải ảnh sổ hộ khẩu, tạm trú – tạm vắng (từ trang đầu 

đến trang cuối – bản gốc) 

     Bước 6: Sau khi phụ huynh kê khai thông tin đầy đủ PH nhấn nút GỬI, hệ 

thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG 

     Cha mẹ học sinh chờ thông báo của nhà trường. 

        2. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh: Phụ huynh đã đăng ký TS trực tuyến sau khi 

có thông báo trúng tuyển của nhà trường qua tin nhắn  sẽ chuẩn bị 

Hồ sơ nhập học gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức 

trực tuyến; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu) 

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu); 

giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận 

cư trú tại địa bàn của Công an phường. 

Nộp cho nhà trường vào thời gian khi dịch bệnh đã ổn định (thời gian nhà 

trường sẽ thông báo) 

3. Thời gian tuyển sinh:  

3.1. Ngày 23/07 đến hết ngày 24/07/2021: Tuyển sinh trực tuyến lứa tuổi Nhà 

trẻ (trẻ sinh năm 2019) 

+ Sáng Ngày 23/07 đến hết sáng ngày 24/07/2021: Phụ huynh học sinh đăng ký 

trực tuyến qua đường link hướng dẫn 

+ Chiều Ngày 24/07/2021: Nhà trường sẽ thông báo học sinh trúng tuyển qua số 

điện thoại trên hồ sơ phụ huynh đăng ký 

3.2. Ngày 25/07 đến hết ngày 26/07/2021: Tuyển sinh trực tuyến lứa tuổi mẫu 

giáo Bé (trẻ sinh năm 2018) 

+ Sáng Ngày 25/07 đến hết sáng ngày 26/7/2021: Phụ huynh học sinh đăng ký 

trực tuyến qua đường link hướng dẫn 

+ Chiều Ngày 26/07/2021: Nhà trường sẽ thông báo học sinh trúng tuyển qua số 

điện thoại trên hồ sơ phụ huynh đăng ký 



3.3. Ngày 27/07 đến hết ngày 28/07/2021: Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Nhỡ 

(trẻ sinh năm 2017) 

+ Sáng Ngày 27/07 đến hết ngày 28/07/2021: Phụ huynh học sinh đăng ký trực 

tuyến qua đường link hướng dẫn 

+ Chiều Ngày 28/07/2021: Nhà trường sẽ thông báo học sinh trúng tuyển qua số 

điện thoại trên hồ sơ phụ huynh đăng ký 

3.4. Một số điều cần lưu ý: 

   - Ban giám hiệu nhà trường bố trí phương tiện và cán bộ trực, hỗ trợ cha mẹ học 

sinh thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 23/07/2021 đến ngày 28/07/2021. 

Trong quá trình tuyển sinh phụ huynh có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ 

theo số điện thoại: 034 9582923 

- Cha mẹ học sinh đến trường phối hợp cùng nhà trường thực hiện đúng nguyên 

tắc phòng chống dịch trong quá trình tuyển sinh theo hướng dẫn; 

- Ngày tiếp nhận hồ sơ của học sinh sau khi phụ huynh đã trúng tuyển nhà trường 

sẽ có thông báo sau; 

- Đối với học sinh trái tuyến nhà trường sẽ có thông báo sau thời gian tuyển sinh 

đúng tuyển vào ngày 29/07/2021. 

         Xin trân trọng cảm ơn! 

 


