SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

CAO THANH BINH

NGÀY SINH:

14/08/2007

ĐIỆN THOẠI:

0903197444

PHÒNG THI:

T4

SỐ BÁO DANH:

88900607

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN NGOC MINH THU

NGÀY SINH:

07/11/2007

ĐIỆN THOẠI:

0902391399

PHÒNG THI:

T4

SỐ BÁO DANH:

88900608

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TRAN KHAC BINH

NGÀY SINH:

22/09/2006

ĐIỆN THOẠI:

0989041890

PHÒNG THI:

T4

SỐ BÁO DANH:

88900609

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN HOANG NAM NHAT

NGÀY SINH:

19/10/2006

ĐIỆN THOẠI:

0908156657

PHÒNG THI:

T4

SỐ BÁO DANH:

88900610

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN GIA PHUC

NGÀY SINH:

17/06/2006

ĐIỆN THOẠI:

0908874896

PHÒNG THI:

T4

SỐ BÁO DANH:

88900611

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

BUI DUC TUONG

NGÀY SINH:

19/06/2006

ĐIỆN THOẠI:

0909313003

PHÒNG THI:

T4

SỐ BÁO DANH:

88900612

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN TUAN KHOI

NGÀY SINH:

16/03/2006

ĐIỆN THOẠI:

0902661791

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900613

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAM XUAN MINH TRI

NGÀY SINH:

26/10/2006

ĐIỆN THOẠI:

0909711851

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900614

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

DAU VAN TIEN DAT

NGÀY SINH:

29/05/2007

ĐIỆN THOẠI:

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

88900615

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TRAN LAM NGOC

NGÀY SINH:

15/01/2007

ĐIỆN THOẠI:

0908294631

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900616

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/10

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TRAN VU MAI PHUONG

NGÀY SINH:

09/09/2007

ĐIỆN THOẠI:

0909379909

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900617

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

VU TRAN THANH HANG

NGÀY SINH:

25/06/2007

ĐIỆN THOẠI:

0909655726

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900618

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN LE MINH HUNG

NGÀY SINH:

19/08/2007

ĐIỆN THOẠI:

0915828082

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900619

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TAT HUY MINH

NGÀY SINH:

16/04/2007

ĐIỆN THOẠI:

0908919020

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900620

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

VO HUYNH MINH TRAM

NGÀY SINH:

06/03/2007

ĐIỆN THOẠI:

0834756567

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900621

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN DINH DUY

NGÀY SINH:

07/11/2007

ĐIỆN THOẠI:

0908245531

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900622

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAN TRAN MINH PHUC

NGÀY SINH:

25/02/2007

ĐIỆN THOẠI:

0918793997

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900623

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN DINH DUY LINH

NGÀY SINH:

04/12/2007

ĐIỆN THOẠI:

0913999766

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900624

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAN NGUYEN TUONG VI

NGÀY SINH:

03/10/2007

ĐIỆN THOẠI:

0824426666

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900625

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TRAN TAT NGUYEN

NGÀY SINH:

07/03/2007

ĐIỆN THOẠI:

0913112512

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900626

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

HUYNH PHUC MINH

NGÀY SINH:

16/04/2007

ĐIỆN THOẠI:

0918696995

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900627

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

VO HUYNH QUOC THAI

NGÀY SINH:

02/07/2007

ĐIỆN THOẠI:

0908296933

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900628

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

BUI THUY MINH PHUONG

NGÀY SINH:

03/04/2007

ĐIỆN THOẠI:

0919291629

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900629

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

HA LE DUY ANH

NGÀY SINH:

26/10/2007

ĐIỆN THOẠI:

0903107898

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900630

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN HOANG BAO NGAN

NGÀY SINH:

11/03/2007

ĐIỆN THOẠI:

0979677747

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900631

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAM HOANG VIET KHOA

NGÀY SINH:

02/07/2007

ĐIỆN THOẠI:

0919273173

PHÒNG THI:

T5

SỐ BÁO DANH:

88900632

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN MINH NGOC

NGÀY SINH:

22/09/2007

ĐIỆN THOẠI:

0943085345

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900633

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

DAO TRONG HUY

NGÀY SINH:

18/01/2007

ĐIỆN THOẠI:

0983989820

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900634

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

HUYNH BAO THY

NGÀY SINH:

16/07/2007

ĐIỆN THOẠI:

0905533533

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900635

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN THI MAI THANH

NGÀY SINH:

04/06/2007

ĐIỆN THOẠI:

0918696117

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900636

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN GIA KHAI

NGÀY SINH:

12/01/2007

ĐIỆN THOẠI:

0933685985

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900637

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

LE HUU CANH

NGÀY SINH:

27/09/2007

ĐIỆN THOẠI:

0909466514

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900638

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN MINH QUAN

NGÀY SINH:

14/11/2007

ĐIỆN THOẠI:

0903886368

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900639

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN MINH TRI

NGÀY SINH:

12/02/2007

ĐIỆN THOẠI:

0918082227

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900640

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN HUYNH ANH

NGÀY SINH:

15/11/2007

ĐIỆN THOẠI:

0908581212

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900641

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAM HOANG UYEN TRANG

NGÀY SINH:

13/03/2007

ĐIỆN THOẠI:

0909693456

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900642

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAM GIA HAO

NGÀY SINH:

27/06/2007

ĐIỆN THOẠI:

0903364365

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900643

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/5

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN HUA MINH PHAT

NGÀY SINH:

17/07/2006

ĐIỆN THOẠI:

0989044756

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900644

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN TRAN MINH ANH

NGÀY SINH:

12/01/2007

ĐIỆN THOẠI:

0907444345

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900645

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/9

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN HOANG TUONG VY

NGÀY SINH:

07/12/2007

ĐIỆN THOẠI:

0933731619

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900646

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/7

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

HUYNH ANH KHOI

NGÀY SINH:

10/09/2007

ĐIỆN THOẠI:

0909878895

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900647

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/7

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

LUONG HUU KHANH

NGÀY SINH:

09/12/2006

ĐIỆN THOẠI:

0903625838

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900648

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/9

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TRAN SON QUAN

NGÀY SINH:

22/06/2006

ĐIỆN THOẠI:

0902016168

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900649

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/9

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAM GIA KHIEM

NGÀY SINH:

11/02/2006

ĐIỆN THOẠI:

0909196066

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900650

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/9

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

DANG MONICA

NGÀY SINH:

03/08/2006

ĐIỆN THOẠI:

0938200662

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900651

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/9

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN HOANG ANH THU

NGÀY SINH:

19/06/2006

ĐIỆN THOẠI:

0902390360

PHÒNG THI:

T6

SỐ BÁO DANH:

88900652

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/9

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN MINH QUAN

NGÀY SINH:

01/03/2006

ĐIỆN THOẠI:

0908213366

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900653

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/9

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

LE HOANG PHUONG TRINH

NGÀY SINH:

22/06/2006

ĐIỆN THOẠI:

0974751164

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900654

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/7

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TRANH HIEP THANH

NGÀY SINH:

21/11/2006

ĐIỆN THOẠI:

0918172718

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900655

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/7

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

LE VO NGHIA HIEP

NGÀY SINH:

14/07/2006

ĐIỆN THOẠI:

0902641017

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900656

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/7

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TRINH LE THAO NHI

NGÀY SINH:

31/10/2006

ĐIỆN THOẠI:

0903696733

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900657

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/7

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN HOANG VY

NGÀY SINH:

02/04/2007

ĐIỆN THOẠI:

0903878217

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900658

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/8

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

LE PHAM THANH TRUC

NGÀY SINH:

17/04/2007

ĐIỆN THOẠI:

0908755100

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900659

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/8

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

HOANG MINH KHANG

NGÀY SINH:

19/11/2007

ĐIỆN THOẠI:

0932772138

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900660

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/8

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

TRA KHANH PHUONG

NGÀY SINH:

23/10/2007

ĐIỆN THOẠI:

0907936116

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900661

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/8

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN NGOC VAN ANH

NGÀY SINH:

07/03/2007

ĐIỆN THOẠI:

0907611211

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900662

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN TAN THANG

NGÀY SINH:

01/03/2007

ĐIỆN THOẠI:

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

88900663

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN THIEN QUY

NGÀY SINH:

20/12/2007

ĐIỆN THOẠI:

0908450828

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900664

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

LAM NGOC CAT VUONG

NGÀY SINH:

07/08/2007

ĐIỆN THOẠI:

0918299566

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900665

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

VO QUANG NHAN

NGÀY SINH:

07/06/2007

ĐIỆN THOẠI:

0903876585

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900666

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 6/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN DUC THIEN AN

NGÀY SINH:

06/11/2006

ĐIỆN THOẠI:

0982828212

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900667

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAN NGUYEN DANG KHOA

NGÀY SINH:

16/01/2006

ĐIỆN THOẠI:

0933744388

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900668

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

BUI HOANG GIA BAO

NGÀY SINH:

13/06/2006

ĐIỆN THOẠI:

0916831606

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900669

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 7/6

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN DINH QUY LOC

NGÀY SINH:

21/11/2004

ĐIỆN THOẠI:

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 9/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

88900670

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

PHAM HOANG MINH TRANG

NGÀY SINH:

13/04/2004

ĐIỆN THOẠI:

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 9/3

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

88900671

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

THAI MINH SANG

NGÀY SINH:

01/02/2004

ĐIỆN THOẠI:

933163783

PHÒNG THI:

T7

SỐ BÁO DANH:

88900672

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 9/2

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

LE PHAM QUYNH GIAO

NGÀY SINH:

30/07/2004

ĐIỆN THOẠI:

0983109593

PHÒNG THI:

T8

SỐ BÁO DANH:

88900673

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 9/2

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN THIEN HAI

NGÀY SINH:

09/09/2004

ĐIỆN THOẠI:

0913748284

PHÒNG THI:

T8

SỐ BÁO DANH:

88900674

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 9/2

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

DUONG QUYNH HOA

NGÀY SINH:

06/05/2004

ĐIỆN THOẠI:

0938230875

PHÒNG THI:

T8

SỐ BÁO DANH:

88900675

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 9/2

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

NGUYEN LE DANG HUY

NGÀY SINH:

24/01/2004

ĐIỆN THOẠI:

0913127382

PHÒNG THI:

T8

SỐ BÁO DANH:

88900676

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 9/2

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BÁO DỰ THI
HỘI THI TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 CHALLENGE (VÒNG 1)
CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018
1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Thí sinh phải
dán hình trước
khi đi thi
(Hình 3x4)

HỌ VÀ TÊN:

DINH TRAN THAO UYEN

NGÀY SINH:

03/06/2004

ĐIỆN THOẠI:

0918263190

PHÒNG THI:

T8

SỐ BÁO DANH:

88900677

ĐƠN VỊ:

PGD QUẬN 10

LỚP: 9/2

TRƯỜNG:

2. THỜI GIAN THI:

THCS NGUYỄN VĂN TỐ - QUẬN 10

BUỔI SÁNG - CA 1

Thí sinh có mặt lúc 6h45 và ra về lúc 8h35.
3. ĐỊA ĐIỂM THI:

THCS BÀN CỜ - SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, QUẬN 3
(đề nghị Quý phụ huynh đưa thí sinh đến cổng 1 - Đường số 3, và đón về tại cổng 2 - Đường số 2)
4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
- Phiếu báo dự thi (có dán hình).
- Gôm.

5. LƯU Ý KHÁC :
- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.
- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.
- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.
- Nhằm đảm bảo trật tự nơi hội đồng thi, Quý phụ huynh vui lòng đưa và đón thí sinh đúng cổng quy định.
- Kết quả sẽ có sau ngày thi khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần. Vui lòng xem thông tin kết quả trên website
http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn
- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ
thứ hai đến thứ sáu)

