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THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục nhận trẻ vào học trường mầm non Hương Sen,
năm học 2021 - 2022

Căn cứ công văn số 182/ PGDĐT-NV ngày 4 tháng 05 năm 2021 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh về kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022.
Căn cứ vào chỉ tiêu được giao của trường năm học 2021-2022.
Căn cứ vào tình hình tuyển sinh thực tế của trường. Nay trường mầm non Hương
Sen tiếp tục nhận trẻ năm học 2021 – 2022 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Trẻ em từ 25 tháng tuổi đến 5 tuổi.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Tuyển 3 lớp ( 49 Trẻ ).
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp nhà trẻ ( từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi): 9 trẻ;
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp mẫu giáo (từ 3-5 tuổi): 40 trẻ;
2. Hình thức đăng ký:
*/ Đăng ký trực tiếp vào đường link https://zalo.me/g/hdvamu070 đối với trẻ
mới đăng ký lần đầu:
Phụ huynh vào đường link Zalo của trường phía trên đăng ký: Họ tên bé, ngày
tháng năm sinh, địa chỉ, tên ba/ mẹ, số điện thoại liên lạc.
*/ Đăng ký trực tiếp vào các số điện thoại dưới đây:
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Ba ( 0384965171)
- Phó Hiệu trưởng: Hồ Võ Cẩm Vân ( 0944979300)
- Cô Huỳnh Kim Diễm: 0911633458
3. Hồ sơ gồm có:
Khi nhập học chính thức phụ huynh cần nộp:
- Đơn đăng ký tuyển sinh đối với trẻ mới đăng ký tuyển sinh lần đầu.
- Bản sao giấy khai sinh của học sinh.
- Hộ khẩu thường trú/tạm trú .
Ban giám hiệu thông báo đến phụ huynh được biết phối hợp thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- PGD;
- UBND Phường;
- Tổ trưởng CM
- Lưu VT.

