
Trường Mn Phúc Lợi xin thông báo công tác tuyển sinh  năm học 2021-2022 của 

nhà trường như sau:

1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 110 học sinh

Nhà trẻ (sinh năm 2019): 71 trẻ Mẫu giáo Bé ( sinh năm 2018): 39 trẻ.  

Mẫu giáo Nhỡ sinh 2017): 0 trẻ   Mẫu giáo Lớn (sinh 2016): Tuyển hết trẻ 5 tuổi

2. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ lứa tuổi từ 24 tháng tuổi - 72 tháng tuổi, thuộc khu 

vực tổ 7,8,9,10,11 (chung cư Ruby CT3) phường Phúc Lợi

3. Thời gian và hình thức tuyển sinh:

- Hình thức 1: Tuyển sinh trực tuyến:  Cha mẹ HS 5 tuổi đăng ký online tại cổng 

thông tin điện tử nhà trường https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ chuyên mục TUYỂN SINH và 

nhận thư thông báo của nhà trường.

+ Thời gian: Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021. 

+ Ngày 19/7/2021, nhà trường công bố danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực 

tuyến mầm non 5 tuổi năm học 2021 – 2022 tại bảng tin và trên cổng thông tin điện tử 

nhà trường tại địa chỉ http://mnphucloi@longbien.edu.vn

Lưu ý: Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh thành công có thể mang hồ sơ để 

đổi chiếu. Nếu CMHS khôngđủ điều kiện thực hiện tuyển sinh trực tuyến thì thực hiện 

tuyển sinh trực tiếp tại trường.

- Hình thức 2: Tuyển sinh trực tiếp

- CMHS trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi, MG Bé 3 tuổi mang hồ sơ đến trường để 

đăng ký tuyển sinh.

+ Thời gian: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

* Giờ làm việc: (ngày Chủ nhật nhà trường không tuyển sinh).

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30 

4. Địa điểm tuyển sinh: Tại sảnh tầng 1

+ Tuyển sinh lứa tuổi Nhà trẻ (sinh năm 2019) tại phòng Phó Hiệu trưởng) 

+ Lứa tuổi MG Bé (sinh năm 2018) tại phòng Y tế

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu- nhà trường phát).

- 01 bản sao giấy khai sinh có công chứng.

- Bản photo sổ hộ khẩu (Không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu 

xác nhận) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy 

xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Phường.

6. Thời gian nhập học: Bắt đầu từ ngày 01/9/2021 tất cả các ngày trong tuần

(Trừ thứ 7, Chủ nhật)  Sáng từ 7h30 – 11h30. Chiều từ 14h00 – 17h00  

* Số điện thoại trực công tác tuyển sinh:

- Cán bộ tuyển sinh: 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: 0976448176.

Bà Đinh Thị Luận – Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: 0705408958.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó HT: 0984584967

Nhân viên Văn thư : 0973025858
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Nguyễn Thị Thanh Hòa 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LỢI

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
http://mnphucloi@longbien.edu.vn

