UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 24B

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022
1. Hình thức tuyển sinh: Phụ huynh truy cập vào trang web:
http://tuyensinhbinhthanh.vn để đăng ký cho trẻ
2. Thời gian tuyển sinh:
 Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 22/8/2021: phụ huynh có con, em
thuộc lứa tuổi tuyển mới sẽ đăng nhập vào phần mềm để đăng ký
thông tin cho trẻ.
 Ngày 24/8/2021: Ban tuyển sinh của trường căn cứ vào tiêu chuẩn
tuyển sinh để xét duyệt và thông báo kết quả đến phụ huynh.
3. Chỉ tiêu: Tuyển mới: 81 trẻ, cụ thể như sau:
 Nhóm 13- 18 tháng (Trẻ sinh từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020): 15
trẻ (nhận từng đợt).
 Nhóm 19- 24 tháng (Trẻ sinh từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020):
20 trẻ (nhận từng đợt)
 Nhóm 25- 36 tháng (Trẻ sinh tháng 01/2019 đến tháng 9/2019): 33
trẻ (nhận từng đợt)
 Lớp Chồi (Trẻ 4 tuổi; sinh năm 2017): 03 trẻ.
 Lớp Lá ( Trẻ 5 tuổi; sinh năm 2016): 10 trẻ.
4. Điều kiện xét tuyển:
 Diện 1: Các cháu có hộ khẩu thường trú và KT3 tại phường 24
Ưu tiên:
- Là trẻ mồ côi sống với Ông bà, Cô, Dì, Chú, Bác.
- Là trẻ con của gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 Diện 2: Các cháu là con của cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang,
Công an, Giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đang công tác tại các
đơn vị trên địa bàn Phường 24 (nếu chỉ tiêu nhà trường còn sẽ nhận
tiếp tục).
 Nếu phụ huynh có vướng mắc trong quá trình đăng ký, vui lòng liên
hệ:
 Cô Huyền Trang: 0931.440.005 (từ 8h-10h sáng, từ thứ hai
đến thứ sáu)./.
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