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THÔNG BÁO
Vv làm thç tåe nh-p hÍc tryc tuyên Lóp 6
và am

b£o công tác phòng chông djch Covid-19
Nm hÍc 2021-2022

Thuc hien chi d¡o cça UBND qu-n Tân Binh và Phòng GD-DT vê tng cuong phòng chông
dËch bÇnh Covid-19 trong công tác tuyên sinh các lÛp âu câp nm
Nguyên Gia Thiêu thông báo ên

cha m

hÍc 2021-2022, truong THCS

hÍc sinh (CMHS) các nÙi dung sau ây:

1. Danh sách phân tuyên vào lóp 6, nm hÍc 2021-2022
HiÇn truong THCS Nguyn Gia Thièu dã công khai danh sách hÍc sinh ugc phân tuyên
vào lóp 6, nm hÍc 2021-2022 trên công thông tin diÇn të nhà truÝng. Dê nghË CMHS truy c-pP
website nhà truong t¡i ja chi: https://thcsnguyengiathieu.hem.edu.vn dé xem (nhäm dam báo
cong tác phong chóng dich và han ché tâp trung dong nguoi truróc cóng và trong nhà truong theo
chi dgo cia câp trên).

2. Làm thü tåe nh-p hÍc trye tuyên
Thoi gian làm thù tåc: 1Të ngày 21/06/2021 dên ngày 25/06/2021
Vi tinh hinh djch bÇnh dién biên hêt súc phérc tap, ê nghË CMHS thrc hiÇn làm thi tuc

nhap hoc tryc tuyên t¡i nhà cho con em theo các buóc sau:
-Truy câp trang Web t¡i dja chi https://tuvensinh.vietschool.vn
- Nh-p mã hô so và m

bão m-t dã duoc truong tiêu hÍc cung câp cho CMHS qua sô diÇn
hô so và mä bào
tho¡i di Ùng dã äng ký ß tiêu hÍc. Truong hop CMHS chura duoc cung câp mã
m-t (do chua cung câp só diÇn thoai di dÙng cho truong tiêu hoc) ê nghË CMHS liên hÇ truong

tieu hoc de duoc cung câp.
- Sau khi dã dng nh-p, CMHS thsrc hiÇn các nÙi dung theo yêu câu. Luru ý cân xem ký các
tiêu

chí, tiêu chuân dÃ äng ký cho con em.

Sau khi da thårc hiÇn xong các thao tác, CMHS bâm ông

ý/Luru é hoàn thành ãng

ký

truc tuyên.
- Luu ý khi chon lo¡i hinh lóp:

Lóp
+Lóp
+

hai buôi: là

lÛp hÍe

hai buôi

nhung không có bán trú.

lóp hÍe hai buôi và có bán trú.
sách hÍc sinh làm thú tåc nh-p hÍc trên
Nhà truong së công khai, câp nh-t häng ngày danh
chi https://thesnguyengiathieu.hcm.edu.vn dê CMHS
công thông tin diÇn të cça truong tai dja
bán trú: là

-

tiên theo dõi.

thc mc CMHS có thê liên hÇ ban länh ¡o
Trong quá trinh làm thù tåc nhâp hÍc, moi
dân qua các só iÇn tho¡i sau:
HÙi dông tuyén sinh truòng ê duge huóng
- Sô diÇn tho¡i truong: 028.38645699 (Tië 7h30 ¿n 11h30)

và

Só dien thoai nhân viên CNTT: 0906.658.995 (Anh Linh)
CMHS có nhu câu rút hÍc ba lÛp 5 ê làm tho tåc chuyên truòng vui lòng lên truòng gp
-

bÙ phan hoc vu vào các buôi sáng të thé 2 ên thé 6).

Han chót däng ký truóc 16 gio 00, ngày 25/6/2021
De dam båo công tác tuyén sinh lÛp 6 nm hÍc 2021-2022 và phòng chóng dËch Covid-19,
trurong THCS Nguyn Gia Thieu kinh momg quý CMHS thyc hiÇn tÑt nhïng nÙi dung nêu trên/
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