TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh lần 2
cập nhật thông tin và hướng dẫn đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng - Năm 2022

Nhằm hướng dẫn cách thức đăng ký trực tuyến và chiến lược đăng ký xét tuyển
Đại học, cao đẳng năm 2022 cũng như tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về các hình
thức tuyển sinh đầu vào, các chính sách tuyển sinh của các trường Đại học, nhà trường tiếp
tục phối hợp với các trường Đại học học tổ chức buổi tư vấn thông tin tuyển sinh tổng hợp
lần 2, cụ thể như sau:
Thời gian: 07g00, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (học sinh có mặt trước 15
phút để ổn định lớp, 07g00 bắt đầu tính thời gian vào tiết)
Thời lượng: 90 phút (2 tiết hướng nghiệp)
Địa điểm: Sân trường
Đối tượng: Học sinh lớp 12. Đây là tiết giáo dục hướng nghiệp chính thức trong
chương trình (tiết hướng nghiệp tháng 4 và tháng 5), bắt buộc tất cả học sinh tham gia đầy
đủ.
Giáo viên chủ nhiệm tham dự cùng với các em học sinh. Đề nghị Giáo viên chủ
nhiệm có mặt lúc 06g55 để ổn định lớp, điểm danh học sinh và báo cáo sĩ số cho giám thị
phụ trách lớp để kịp nhập lên hệ thống, thông báo đến cha mẹ học sinh.
Trong quá trình diễn ra chương trình, đề nghị tất cả Giáo viên chủ nhiệm tham dự
cùng với các em học sinh, có mặt tại vị trí lớp và nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc
kỷ luật trong khi tham gia chương trình, chủ động nhắc nhở và xử lý các học sinh làm mất
trật tự hoặc vi phạm nội quy làm ảnh hưởng đến chương trình.
Đề nghị tất cả học sinh tham dự đầy đủ và đúng giờ theo thông tin trên và quý thầy
cô giáo viên chủ nhiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn trong thông báo.
Trân trọng./.
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