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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nhập học năm học 2021 – 2022
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Tân Thông Hội thông báo về việc nhập
học năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:
I. ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
1. Thời gian nhập học:
Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Tân Thông Hội, năm học 2021 –
2022 xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 24 tháng 8 năm 2021 đến 11h ngày 26 tháng
8 năm 2021.
- Lưu ý khi đăng ký nhập học:
+ Cha mẹ học sinh (học sinh): Phải có tài khoản gmail.
+ Chụp ảnh Phiếu điểm xét tuyển lớp 10 năm học 2021 – 2022 và chèn file ảnh
như hướng dẫn.
- Đăng ký nhập học: Tại mục “Thông báo tuyển sinh 10” trên cổng thông tin điện
tử trường THPT Tân Thông Hội (địa chỉ: http://thpttanthonghoi.hcm.edu.vn)
Link đăng ký: https://thpttanthonghoi.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-10/dang-kytuyen-sinh-10-cfull89220-436120.aspx.
- Học sinh trúng tuyển lớp 10 Trường THPT Tân Thông Hội (theo danh sách của
Sở GD-ĐT) mới được đăng ký.
Sau thời hạn trên, trường sẽ chốt danh sách học sinh nhập học và báo về Sở GDĐT Tp. HCM (học sinh không xác nhận nhập học xem như không có nguyện vọng học
tại trường.)
2. Hồ sơ nhập học (học sinh sẽ nộp tại trường khi đi học trực tiếp – lịch sẽ
thông báo sau):
- Đơn xin thi tuyển 10 có ghi 03 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường trung
học phổ thông (Bản chính);
- Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 trên đó ghi 03 nguyện vọng (Bản chính);
- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do các cơ sở giáo dục cấp (bản chính);
- Bản sao giấy khai sinh (trích lục);

- Giấy được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm
quyền cấp (có xác nhận của Công an địa phương).
* Lưu ý: Tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh.
Trường không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên.
II. ĐĂNG KÝ XIN HỌC LẠI NĂM HỌC 2021 – 2022
1.

Đối tượng

- Đối với học sinh lưu ban.
- HS nghỉ học giữa năm, có đơn xin bảo lưu kết quả học tập.
2. Đăng ký học lại
- Học sinh có nguyện vọng học lại tải mẫu đơn tại cổng thông tin điện tử trường
THPT Tân Thông Hội (địa chỉ: http://thpttanthonghoi.hcm.edu.vn)
- Điền đầy đủ thông tin trên đơn và chụp hình và gởi lại cho cô Hường – học vụ
qua số điện thoại 0978381090.
- Hạn chót đến 11h ngày 26/08/2021.(Nhà trường sẽ không giải quyết các
trường hợp nộp đơn học lại sau ngày 26/8)
III. LƯU Ý
1. Do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, mọi thông tin về biên chế
lớp, ngày nhập học, thời khóa biểu…và các thông tin liên quan sẽ được thông báo trên
cổng thông tin điện tử của nhà trường http://thpttanthonghoi.hcm.edu.vn (Dự kiến công
bố danh sách lớp, thời khóa biểu,… ngày 30 tháng 8 năm 2021). Đề nghị quý CMHS và
học sinh cập nhật thường xuyên để nắm thông tin.
2. Khi có danh sách phân công GVCN lớp: Đề nghị CMHS, HS chủ động liên lạc
với GVCN lớp và tham gia Group Zalo của lớp để nhận thông báo (hoặc nhận các bài
học, bài tập trực tuyến nếu có)
3. Mọi thắc mắc phụ huynh liên hệ:
- Thầy Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu trưởng – Số đt 0963.78.32.32.
- Cô Trương Thị Ngọc Hường – Học vụ - Số đt 0978.38.10.90.
- Nhắn trên trang web: thpttanthonghoi.hcm.edu.vn – vào mục “Liên hệ”để
được giải đáp./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;
- CMHS, HS;
- Lưu: VT.
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