ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS TRẦN DUY HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09/TB-THCSTDH

Trung Hoà, ngày 04 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 và ghi danh học lớp 7, 8
năm học 2021-2022
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 16/5/2021 của phòng Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm
học 2021 - 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-THCSTDH ngày 03/7/2021 của trường
THCS Trần Duy Hưng về việc tuyển sinh vào lớp 6,7,8 năm học 2021 - 2022;
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; Trường THCS Trần Duy
Hưng thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 và ghi danh học lớp 7,8 năm học
2021 - 2022 như sau:
A. TUYỂN SINH LỚP 6
I. CHỈ TIÊU: 300 học sinh.
II. HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Giấy khai sinh (bản gốc).
2. Sổ hộ khẩu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an
quận Cầu Giấy hoặc giấy xác nhận tạm trú tại địa bàn các tổ dân phố phường
Trung Hoà (từ tổ số 13 đến tổ 22, tổ 22A, tổ 34, 37, 38).
3. Học bạ từ lớp 1 đến lớp 5 (bản gốc).
4. Đăng ký học lớp tăng cường môn Toán - Tiếng Anh hoặc môn Tiếng Anh
(nếu có nhu cầu) theo đường link:
- Lớp tăng cường Toán - Tiếng Anh: https://forms.gle/yxy16wGpqrqNQ7ih6
- Lớp tăng cường Tiếng Anh: https://forms.gle/67na7GZAgjoFFEN46
5. Đăng ký mua sách giáo khoa, ăn bán trú (không bắt buộc) theo đường link:
https://forms.gle/ZGQT9CWh2whNCsv97
III. HÌNH THỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Phụ huynh chụp ảnh (bản gốc) hồ sơ tuyển sinh theo mục 1, 2, 3 và gửi qua
địa chỉ email trước ngày 15/8/2021:

1. Đối với học sinh thuộc diện đối tượng 1 (có hộ khẩu đúng tuyến tuyển sinh),
gửi hồ sơ tuyển sinh về địa chỉ email: c2tranduyhung.trunghoa@gmail.com
2. Đối với học sinh thuộc các diện đối tượng khác, gửi hồ sơ tuyển sinh về địa
chỉ email: c2tranduyhungtuyensinh2021@gmail.com
B. TUYỂN SINH LỚP 7, 8
Ghi danh trực tuyến qua Google Form, theo các đường link dưới đây:
- Lớp 6 lên 7: https://forms.gle/EcFZtgKoRyMpuBH49
- Lớp 7 lên 8: https://forms.gle/zMDoqQyJCh4PWfyz8
Phụ huynh học sinh gặp khó khăn khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến hoặc cần
hỗ trợ thêm về công tác tuyển sinh, có thể liên hệ số điện thoại hỗ trợ công tác
tuyển sinh:
- Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo - 0974.435.510
- Cô Chu Thanh Hằng - 0965.835.586
- Cô Nông Thị Ngọc - 0988.316.992
- Cô Đỗ Thu Hoài - 0914.383.480
Nhà trường sẽ tiến hành rà soát hồ sơ và gửi danh sách học sinh trên hệ thống
website của trường. Hồ sơ gốc sẽ được tiếp nhận sau khi có thông báo hướng dẫn
của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận. Những trường hợp thông tin không chính
xác, phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- UBND phường Trung Hoà;
- Công khai trên Website nhà trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hằng

