UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KIM CHUNG B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:79 /TB-THKCB

Kim Chung, ngày21 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thu nộp trực tiếp hồ sơ lớp 1
Năm học 2021 - 2022
Kính gửi: Quý phụ huynh thôn Lai Xá, Tổ dân phố số 1, Kim Chung,
Hoài Đức, Hà Nội.
Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Trường Tiểu học Kim
Chung B không tổ chức nhận hồ sơ trực tiếp . Nhà trường hướng dẫn các bậc phụ
huynh đăng kí và nộp hồ sơ cho con như sau:
- Nộp hồ sơ qua Zalo hoặc Gmail.
- Hồ sơ gồm: Bản chụp
+ Giấy khai sinh của học sinh
+ Sổ hộ khẩu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của
công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã.
+ Chứng minh thư của cả bố và mẹ .
+ Phiếu đăng kí dự tuyển in từ phần mềm tuyển sinh (Đối với học sinh
đã đăng kí trực tuyến)
+ Mã định danh và mật khẩu của học sinh được trường Mầm non cung
cấp (Đối với học sinh chưa đăng kí trực tuyến)
* Phụ huynh vui lòng liên hệ: 1 trong 3 địa chỉ sau
+Cô Hạnh: Zalo: 0375395596; Gmail: chuyenmonkcb @gmail.com
+ Cô Huyền: Zalo: 0942226798; Gmail: huyenkimchungb@gmail.com
+ Cô Hường: Zalo: 0976302858; Gmail: huongdung22@gmail.com
Phụ huynh lưu ý:
Khi nào có thông báo của nhà trường cha mẹ sẽ trực tiếp mang toàn bộ hồ
sơ của con đến nộp cho nhà trường
Xin trân trọng cảm ơn!
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Lương Ngọc

