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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận Hồ sơ nhập học cho học sinh lớp 1
Năm học: 2021 – 2022
Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng GDĐT quận Bình Thạnh,
Trường tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển Kính mời quý phụ huynh học sinh
lớp 1 năm học 2021-2022 đến trường làm thủ tục nhập học cho các em, cụ thể
như sau:
- Hồ sơ gồm:
+ Bản sao Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ, không xoá, không sửa, không
sử dụng bản chính)
+ Giấy báo nhập học lớp 1 năm học 2021-2022
+ Bản photo Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (có chứng thực không quá 6
tháng)
- Thời gian nhận hồ sơ:
+ Từ ngày 1/11/2021 đến ngày 12/11/2021
(từ 8 giờ 00’ đến 11 giờ 30’ các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

Để đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phụ
huynh khi đến nộp Hồ sơ nhập học phải đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Thực hiện quét mã Khai báo y tế tại cổng trường.
2. Phụ huynh đã tiêm ngừa 2 mũi hoặc 1 mũi đã qua 14 ngày, hoặc
F0 đã khỏi bệnh (có giấy chứng nhận chưa quá 6 tháng) hoặc giấy test
covid còn thời hạn (theo quy định bộ y tế).
Rất mong Quý Phụ huynh đến nộp Hồ sơ nhập học theo thông báo
của nhà trường đúng thời gian quy định.
Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Tuấn, số điện thoại: 0967.357.091
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