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Tân Quy Đông, ngày 31 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021
Căn cứ Thông báo số: 79/TB-THTQĐ ngày 28 tháng 7 năm 2020 của
trường Tiểu học Tân Quy Đông về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 2021.
Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông thông báo đến toàn thể quý
phụ huynh trên địa bàn phường được biết thông tin tuyển sinh cụ thể như
sau:
- Đối tượng: Tất cả trẻ sinh năm 2014 ( 06 tuổi) có hộ khẩu thường
trú tại phường Tân Quy Đông.
- Thời gian:
+ Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 14/8/2020.
+ Buổi sáng: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ. Vào các ngày Thứ 2,
Thứ 3, Thứ 4.
- Địa điểm: tại các điểm trường Sa Nhiên và Tân Huề.
- Hồ sơ xin vào lớp 1 gồm:
+ Đơn xin vào lớp 1 (theo mẫu của trường phát hành).
+ 01 bản sao giấy khai sinh.
+ 01 bản sao Sổ hộ khẩu.
Lưu ý: Mang theo bản chính giấy khai sinh và sổ hộ khẩu để đối
chiếu. Nhà trường không giải quyết những hồ sơ nộp trễ hơn thời gian quy
định.
Để thực hiện tốt công tác huy động học sinh vào lớp 1 năm học 20202020. Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông đề nghị các bậc cha mẹ học
sinh thực hiện tốt theo tinh thần thông báo này. Mọi thắc mắc xin vui lòng
liên hệ trực tiếp với văn phòng nhà trường để được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:
- MTTQ, đoàn thể phường;
- BND 04 khóm;
- Cán bộ truyền thanh (t/b);
- Lưu: VT.
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