PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tam Anh Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Số: 01/TB-THCSNK

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh lớp 6 năm học 2021- 2022
Căn cứ Hướng dẫn số 105/PGDĐT ngày 09/6/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Núi Thành về việc hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm
học 2021-2022;
Để phục vụ tốt cho năm học 2021-2022, Trường THCS Nguyễn Khuyến
thông báo cho tất cả phụ huynh học sinh có con em đã hoàn thành chương trình
Tiểu học năm học 2020-2021 có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Anh Nam đến
Trường THCS Nguyễn Khuyến để làm thủ tục nhập học lớp 6.
Khi đi phụ huynh cần mang theo:
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu)
- Bản photo sổ hộ khẩu có công chứng (nếu không công chứng thì kèm theo
bản chính để đối chiếu) 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.
- Các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có) như: giấy
chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh, bệnh binh, con sĩ quan, hạ sĩ
quan quân đội…
- Thẻ BHYT photo không cần công chứng.
- Tiền để nộp các khoản theo quy định.
Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2021, cụ thể:
- Ngày 03/8: Tuyển sinh thôn Tiên Xuân 1;
- Ngày 04/8: Tuyển sinh thôn Tiên Xuân 2;
- Ngày 05/8: Tuyển sinh thôn Diêm Phổ;
- Ngày 06/8: Tuyển sinh thôn Xuân Ngọc;
- Ngày 07/8: Tuyển sinh thôn Mỹ Sơn;
- Ngày 09/8: Tuyển sinh thôn Nam Định.
Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 07h30 đến 11h00;
Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00.
* Những trường hợp chuyển đi, chuyển đến trong huyện nhà trường sẽ giải
quyết từ ngày 21-23/8/2021.

Trên đây là thông báo về công tác tuyển sinh lớp 6, năm học 2021-2022, đề
nghị quý phụ huynh thực hiện đúng theo nội dung trên để khỏi trở ngại công việc
chung.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Đài truyền thanh xã Tam Anh Nam;
- Lưu: VT.

Nguyễn Trường Hải

