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THÔNG BÁO
Về việc nhận hồ sơ nhập học lớp 10 – Năm học: 2021 – 2022
I. VỀ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
1. Điều kiện nộp hồ sơ nhập học:
-

Học sinh nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 phải đảm bảo có tên
trong danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh lớp 10 trường THPT Trần Văn Giàu.

-

Học sinh xem dánh sách trúng tuyển tại trang thông tin điện tử của trường, theo đường
dẫn: https://thpttranvangiau.hcm.edu.vn

2. Hồ sơ nhập học
-

Hồ sơ sẽ được nộp trực tiếp tại trường khi học sinh trở lại trường đi học bình thường.

-

Lịch nộp bộ hồ sơ gốc: sẽ được thông báo sau

-

Hồ sơ gồm có:
Stt

Tên hồ sơ

Ghi chú

1

Bản chính học bạ cấp THCS.

Hồ sơ rút từ trường THCS

2

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Hồ sơ rút từ trường THCS

3

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

Hồ sơ rút từ trường THCS

4

Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 có ghi 3 nguyện
vọng ưu tiên xét vào các trường THPT.

Hồ sơ rút từ trường THCS

5

Phiếu báo điểm tuyển sinh vào lớp 10.

Hồ sơ rút từ trường THCS

6

Các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích

(Nếu có)

3. Về việc xác nhận nhập học
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách đảm bảo phòng chống dịch
bệnh theo quy định, học sinh không nộp hồ sơ trực tiếp tại trường mà thực hiện việc xác nhận
nhập học qua hình thức trực tuyến theo đường dẫn:
(1). Trực tiếp theo đường dẫn sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrwA2FpGO1szGhTW_4sgynRDsjmkE8J2
P3aZ9VmKfK-HT3iw/viewform
(2). Xem mục Thông báo trên trang Web trường: https://thpttranvangiau.hcm.edu.vn
-

Thời gian: Từ ngày 24/8/2021 đến hết 16g30 ngày 27/8/2021

1

-

Học sinh không hoàn thành xác nhận nhập học qua đường dẫn theo thời hạn như
trên xem như không có nhu cầu học tại trường.

II. ĐĂNG KÝ NHẬN TIN NHẮN ĐIỆN TỬ QUA ĐIỆN THOẠI VÀ ỨNG DỤNG
- Học sinh đăng ký, sẽ nhận thông báo, thông tin điểm số, tình hình học tập, rèn luyện …
qua tin nhắn điện tử qua cả 2 hình thức sau:
(1). Tin nhắn điện thoại (tin nhắn SMS)
(2). Tin nhắn qua ứng dụng Vietschool trên điện thoại thông minh
-

Học sinh đăng ký theo đường dẫn Xác nhận nhập học ở Mục I.3

-

Phí sử dụng tiện ích: 120.000 đồng/ 1 năm học

III. MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý
- Ngày 31/8/2021: Danh sách lớp sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của trường,
tại địa chỉ https://thpttranvangiau.hcm.edu.vn
- Học sinh và cha mẹ học sinh thường xuyên theo dõi trang thông tin điện tử của trường để
cập nhật các thông báo về danh sách lớp, thời khóa biểu, các mốc thời gian nhập học, hướng dẫn
học trực tuyến, nội quy học sinh, hoạt động của nhà trường,…
-

Để được tư vấn và giải đáp thông tin, vui lòng liên hệ đến một trong các thầy cô sau:
(1). Thầy Nguyễn Bá Ngọc – Sđt: 036 9829395
(2). Cô Lê Uyên Bảo Phương – Sđt: 098 5164877
(3). Thầy Ngô Gô Ky – Sđt: 033 5737919

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Học sinh và cha mẹ học sinh;

(đã ký)

- Giáo viên, nhân viên;
- Lưu VT.

Phạm Thị Thu Hồng
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