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THÔNG BÁO
Tuyển sinh năm học 2021 - 2022
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH- MGBM ngày 26/5/2021 của trường Mẫu giáo Bạch Mai
về Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022, nhà trường thông báo cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ em sinh sống tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: - Nhà trẻ (trẻ 2 tuổi- sinh năm 2019): 25 trẻ
- Mẫu giáo bé (trẻ 3 tuổi - sinh năm 2018): 15 trẻ
3. Địa điểm tuyển sinh: Trường Mẫu giáo Bạch Mai số 8, ngõ 37, phố Bạch Mai.
4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
5. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản photo sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu) 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 Cầu Dền.
6. Thời gian tuyển sinh:
6.1.Tuyển sinh trực tuyến (trẻ 5 tuổi, sinh năm 2016): Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày
17/7/2021.Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn
và làm theo hướng dẫn. Trường hợp PHHS không đăng ký tuyển sinh trực tuyến được thì
đến trường Mẫu giáo Bạch Mai, nhà trường sẽ hỗ trợ PHHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
6.2. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
Thời gian: Sáng từ: 8h00’ => 11h30’; Chiều từ: 14h00’=> 16h30’.
6.3. Tuyển sinh bổ sung: Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021 (nếu có chỉ tiêu)
Ngày 25/8/2021: Nhà trường công bố danh sách học sinh trúng tuyền vào trường năm
học 2021 - 2022.
Mọi chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 02438631484 và 0903250730 hoặc xem thông
tin tuyển sinh trên Website của nhà trường: http://maugiaobachmai.edu.vn.
Trân trọng!
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