UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG MẦM NON TRUNG VĂN

Số:

/TB-MNTV

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

Trung Văn, ngày 15 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO
tuyển sinh vào trường mầm non Trung Văn
năm học 2018-2019
Căn cứ vào Công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp
6 năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào Kế hoạch số 174/KH-UBND quận Nam Từ Liêm ngày 25/5/2018 về
công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1,lớp 6 năm học 2018 - 2019 trên địa
bàn quận Nam Từ Liêm;
Trường mầm non Trung Văn thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau:
1. Chỉ tiêu và độ tuổi tuyển sinh
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 260 chỉ tiêu các độ tuổi từ Nhà trẻ đến Mẫu giáo lớn.
+ Nhà trẻ:
93 trẻ sinh năm 2016
+ Mẫu giáo bé: 84 trẻ sinh năm 2015
+ Mẫu giáo nhỡ: 59 trẻ sinh năm 2014
+ Mẫu giáo lớn: 24 trẻ sinh năm 2013
2. Thời gian tuyển sinh
a/ Tuyển sinh trực tuyến (đối với học sinh 5 tuổi, đúng tuyến):
- Phụ huynh có thể tự đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con qua mạng internet
tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc đến phòng tuyển sinh
trực tuyến của nhà trường để được hỗ trợ.
- Thời gian: từ ngày 04/7/2018 đến ngày 06/7/2018
Lưu ý: Sau khi đăng nhập trực tuyến thành công CMHS có thể mang hồ sơ đến
trường trúng tuyển để đăng kí học cho con.
b/ Tuyển sinh trực tiếp và nhận hồ sơ
- Thời gian từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018
3. Đối tượng tuyển sinh:
- Đối tượng 1 (ĐT1) và đối tượng 2 (ĐT2)tổ dân phố 17,18 phường Trung Văn
+ Đối tượng 1: là học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại trên địa bàn
tổ 17, 18 phường Trung Văn.
+ Đối tượng 2: là học sinh có hộ khẩu thường trú tại tổ 17,18 phường Trung Văn
và nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tổ 17, 18 phường Trung Văn
4. Hồ sơ tuyển sinh:
- Đơn xin học : Theo mẫu
- Bản sao giấy khai sinh, hoặc photo công chứng

- Bản phô tô sổ hộ khẩu ( kèm theo bản chính để đối chiếu)
Nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh được biết và thực hiện tốt theo đúng
quy định.
Nơi nhận

HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường TV
- Ban chỉ đạo công tác TS
- Lưu VP

Nguyễn Thị Hoa Phương
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Trung Văn, ngày 15 tháng 6 năm 2018
THÔNG BÁO
tuyển sinh vào trường mầm non Trung Văn
năm học 2018-2019

Căn cứ vào Kế hoạch số 174/KH-UBND quận Nam Từ Liêm, ngày 25/5/2018 về công tác
tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1,lớp 6 năm học 2018 - 2019 trên địa bàn quận Nam Từ
Liêm;
Trường mầm non Trung Văn thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau:
1. Chỉ tiêu và độ tuổi tuyển sinh
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 260 chỉ tiêu các độ tuổi từ Nhà trẻ đến Mẫu giáo lớn.
+ Nhà trẻ:
93 chỉ tiêu, tuyển trẻ sinh năm 2016
+ Mẫu giáo bé: 84 chỉ tiêu, tuyển trẻ sinh năm 2015
+ Mẫu giáo nhỡ: 59 chỉ tiêu, tuyển trẻ sinh năm 2014
+ Mẫu giáo lớn: 24 chỉ tiêu, tuyển trẻ sinh năm 2013
2. Thời gian tuyển sinh
a/ Tuyển sinh trực tuyến (đối với học sinh 5 tuổi, đúng tuyến):
- Phụ huynh có thể tự đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con qua mạng internet tại trang
thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc đến phòng tuyển sinh trực tuyến của nhà
trường để được hỗ trợ.
- Thời gian tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 04/7/2018 đến ngày 06/7/2018
Lưu ý: Sau khi đăng nhập trực tuyến thành công CMHS có thể mang hồ sơ đến trường trúng
tuyển để đăng kí học cho con.
b/ Tuyển sinh trực tiếp và nhận hồ sơ
- Thời gian từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018
3. Đối tượng tuyển sinh:
- Đối tượng 1: là học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại trên địa bàn tổ 17, 18
phường Trung Văn.
- Đối tượng 2: là học sinh có hộ khẩu thường trú tại tổ 17,18 phường Trung Văn và nơi cư trú
hiện tại không thuộc địa bàn tổ 17, 18 phường Trung Văn
4. Hồ sơ tuyển sinh:
- Đơn xin học (Theo mẫu)
- Bản sao giấy khai sinh, hoặc photo công chứng
- Bản phô tô sổ hộ khẩu ( kèm theo bản chính để đối chiếu)
Trường mầm non Trung Văn thông báo để các bậc CMHS và toàn thể nhân dân
được biết và thực hiện tốt theo đúng quy định của nhà trường.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoa Phương

