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Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TÚC 2
I. PHẦN THÔNG TIN HỌC SINH :
Họ và tên học sinh: ........................................................ Nam  Nữ  Dân tộc …………
Ngày tháng năm sinh : ........................................ . Nơi sinh (Tỉnh/TP) ...................................
Quê quán: ............................................................................................. ...................................
Mã hồ sơ tuyển sinh:………………………..
Điện thoại nhận tin: ……………………………………………......……………………
Khuyết tật ( nếu có, ghi rõ bệnh lý): ……………………………………………………
Có bệnh mãn tính:

Tim

Suyễn

Động kinh

Khác: .................

Đã qua lớp Mẫu Giáo 5 tuổi tại trường Mẫu Giáo ………………………………………
II. PHẦN THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ:
Thuộc diện: Thường trú

Tạm trú có sổ

Giấy xác nhận tạm trú

Địa chỉ thường trú (theo hộ khẩu): …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày nhập hộ khẩu: …………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (theo tạm trú – nếu có): …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp hoặc gia hạn (xác nhận) tạm trú: ……………………………………………......
III. PHẦN THÔNG TIN GIA ĐÌNH :
Họ tên cha………….…………………….…. Năm sinh: …….…. Điện thoại: ………….…
Nghề nghiệp: …………….................. Nơi công tác: …….…………………….…….……
Họ tên mẹ………….…………………….…. Năm sinh: …….…. Điện thoại: ………….…
Nghề nghiệp: …………….................. Nơi công tác: …….…………………….…….……
Họ tên anh, chị học tại trường (nếu có):
…………………………………………………… Lớp:……………….
Gia đình thuộc diện: Con liệt sĩ

Con thương binh

Diện xóa đói giảm nghèo: Hộ cận nghèo
Hoàn cảnh đặc biệt: Mồ côi cha mẹ

Con giáo viên
Hộ nghèo

Mồ côi cha

Mồ côi mẹ

Họ và tên người trực tiếp nuôi dưỡng: ........................................ Điện thoại: .........................

IV. PHẦN ĐĂNG KÝ LOẠI HÌNH HỌC TẬP:
Tôi đăng ký với Hiệu trưởng nhà trường cho con tôi vào học lớp Một với loại hình sau:
(Phụ huynh chỉ đánh dấu X vào 1 trong các ô dưới đây)
Bán trú Tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài.
Hai buổi/ngày - Tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài.
Hai buổi/ngày - Tiếng Anh tăng cường không có giáo viên nước ngoài.
Trong năm học 2021-2022, nhà trường chỉ tiếp nhận được tối đa 3 lớp Bán trú –Tiếng
Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài. ( ưu tiên thứ tự thời gian nộp hồ sơ)
V. THÔNG TIN HỒ SƠ NHẬP HỌC
Đã đăng kí, kê khai thông tin học sinh trên cổng tuyển sinh trực tuyến
Tôi cam kết thực hiện đúng quy định của nhà trường.
Ngày
tháng 7 năm 2021
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

......................................................................

 Lưu ý:
1. Đơn này chỉ dành cho học sinh vào lớp 1 có danh sách (được duyệt) thông báo trên web trường
tiểu học Tân Túc 2
2. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 25/7/2021
3. Phụ huynh nộp đơn qua đường Bưu điện theo địa chỉ sau: Trường Tiểu học Tân Túc 2: A13/9,
đường Nguyễn Hữu Trí, khu phố 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.22539769
4. Phụ huynh xem kết quả tuyển sinh sau ngày 25/7/2021 trên web Trường Tiểu học Tân Túc 2
https://thtantuc2.hcm.edu.vn
5. Phụ huynh chuẩn bị sẵn các hồ sơ dưới đây để nộp vào trường. (khi có tin nhắn )
+ Bản sao khai sinh (không ép nhựa, có chữ kí và họ tên phụ huynh ở mặt sau)
+ Bản sao hộ khẩu (có chứng thực không quá 6 tháng)
+ Giấy tạm trú (nếu thuộc diện tạm trú có chứng thực không quá 6 tháng)
+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Mẫu Giáo (nếu có)

