
                                                                                                                       Thượng Thanh, ngày 20 tháng 7 năm 2021
     Thực hiện công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
     Thực hiện công văn số 2500/SGDĐT-GDPT ngày 09/7/2021 của SGDĐT Hà Nội về việc hoàn thành kế hoạch năm học
2020-2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
     Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND quận Long Biên về kế hoạch tuyển sinh vào các tường
mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn Quận Long Biên;
    Trường THCS Thượng Thanh thông báo tới CMHS một số nội dung như sau:

I.VỀ VIỆC THU HỒ SƠ TRỰC TIẾP:
     Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trường THCS Thượng Thanh bổ sung hình thức nộp hồ sơ trực tuyến
trong thời gian tuyển sinh trực tiếp (từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021)
     Nhà trường tiếp nhận HỒ SƠ TUYỂN SINH bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn bên dưới và sẽ đối chiếu với hồ sơ
gốc khi học sinh tựu trường (Thời gian cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau)

II.HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN:
      1. Đối với học sinh đã tuyển sinh trực tuyến thành công, có “Phiếu đăng ký dự tuyển”:
       *CMHS chụp ảnh (hoặc scan) các loại giấy tờ sau:
                1. Phiếu đăng ký dự tuyển
                2. Giấy khai sinh (bản chính)
                3. Hộ khẩu (bản chính) -Tất cả các trang.
                4. Học bạ tiểu học  - Tất cả các trang
                5. Các loại hồ sơ theo danh mục hồ sơ tuyển sinh đã phát hành của nhà trường
      2. Đối với học sinh chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến 
       *CMHS “Đăng ký” và “Nộp hồ sơ” bằng hình thức scan (hoặc chụp ảnh) các loại giấy tờ sau:
                1. Thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh (Gồm mã định danh và mật khẩu mà trường tiểu học cấp cho học sinh)
                2. Giấy khai sinh (bản chính)
                3. Hộ khẩu (bản chính) -Tất cả các trang.
                4. Học bạ tiểu học  - Tất cả các trang
                5. Các loại hồ sơ theo danh mục hồ sơ tuyển sinh đã phát hành của nhà trường
       3. Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến: CMHS nộp toàn bộ ảnh chụp hoặc scan hồ sơ tuyển sinh gửi về:

         -Địa chỉ mail: Tuyensinhkhoi6tt20212022@gmail.com
         -Hoặc zalo: Tuyển sinh THCS Thượng Thanh (Sđt:0562738511)
 III.THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: (Qua mail hoặc zalo):
  ·Từ ngày: 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 (Theo giờ hành chính)
  -Số điện thoại đường dây nóng: 0243.6556066 để được tư vấn về công tác tuyển sinh

       Trên đây là thông báo về việc đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Thượng
Thanh
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