UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG HƯNG
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH NĂM HỌC: 2019 - 2020
I. TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN:
1. Đối tượng: Trẻ 5 tuổi (Trẻ sinh năm 2014)
2. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019.
3. Đăng kí tuyển sinh trực tuyến:
- Địa chỉ truy cập dịch vụ tuyển sinh trực tuyến: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.
- Nếu CMHS không có đủ điều kiện về CNTT: Phụ huynh mang hồ sơ đến nhà
trường sẽ được cán bộ tuyển sinh hỗ trợ cập nhật đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào
hệ thống.
II. TUYỂN SINH TRỰC TIẾP:
1. Đối tượng tuyển sinh:
Trẻ sinh từ năm 2014 đến năm 2017: Trẻ có hộ khẩu phường Trung Hưng, trẻ
có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn phường.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tổng chỉ tiêu: 120 trẻ, chia ra các độ tuổi:
Nhà trẻ
(Trẻ sinh năm
2017)
54

3 tuổi
(Trẻ sinh năm
2016)
40

4 tuổi
5 tuổi
(Trẻ sinh năm (Trẻ sinh năm
2015)
2014)
16
10

Tổng số
120

3. Thời gian, địa điểm, hồ sơ:
a. Thời gian: Từ 13 tháng 7 năm 2019 đến 18 tháng 7 năm 2019
b. Địa điểm:
- Điểm 1: Văn phòng nhà trường: TDP 6 - Vân Gia - Trung Hưng.
- Điểm 2: Văn phòng Khu Ái Mỗ: TDP 2 - Ái Mỗ - Trung Hưng.
c. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin học theo mẫu (Nhà trường chuẩn bị đơn).
- 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- 01 bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối
chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Thị xã hoặc giấy
xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường. Khi đi cha mẹ mang theo chứng
minh thư nhân dân của cả cha và mẹ.
Trung Hưng, ngày 26 tháng 6 năm 2019
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