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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày 13 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận bổ sung hồ sơ nhập học lớp 6
Năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Kế hoạch Huy động trẻ đến trường và
tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh
các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 745/GDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp về viêc hướng dẫn điều chỉnh thời gian và
phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;
Căn cứ danh sách tuyển sinh lớp 6 năm học 2021- 2022 đã được cha mẹ
học sinh đăng ký qua Email tuyensinhtrs@gmail.com từ ngày 12/7/2021 đến hết
ngày 16/8/2021.
Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp. Trường THCS Trường Sơn Thông báo
đến quý CMHS về việc tiếp nhận bổ sung hồ sơ nhập học lớp 6 năm học 2021-2022
như sau:
- Hình thức tiếp nhận: Trực tuyến theo địa chỉ Email:
tuyensinhtrs@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 17/8/2021 đến hết ngày 19/8/2021
1. Hồ sơ nhập học bao gồm: (CMHS chụp hình, scan dạng hình ảnh hoặc
dạng pdf)
1.1. Giấy báo nhập học lớp 6 năm học 2021-2022 và Phiếu kê khai
thông tin học sinh (trên phần mềm tuyển sinh)
Cha mẹ học sinh thực hiện như sau: Đăng nhập vào trang
tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn; bấm vào nút tra cứu kết quả -> điền đầy đủ,
chính xác thông tin của học sinh hoặc mã hồ sơ để tra cứu kết quả phân tuyến;
bấm vào nút “Cập nhật” sau đó in, chụp hình hoặc lưu file Giấy báo nhập học
lớp 6 và Phiếu kê khai thông tin học sinh từ phần mềm tuyển sinh.
1.2. Giấy xác nhận cư trú

- Đối với diện có Hộ khẩu thường trú: mặt chính Hộ khẩu có tên chủ hộ,
trang có tên của trẻ và trang cuối của Hộ khẩu nếu có điều chỉnh thông tin trên
Hộ khẩu.
- Đối với diện có Sổ tạm trú hoặc có đơn xác nhận tạm trú trước
01/4/2021 còn hạn sử dụng theo quy định: Hộ khẩu gốc (mặt chính Hộ khẩu có
tên chủ hộ, trang có tên của trẻ) và Sổ tạm trú (mặt chính Sổ tạm trú có tên chủ
hộ, trang có tên của trẻ và trang cuối của Sổ tạm trú có thời gian gia hạn sổ)
hoặc Đơn xác nhận tạm trú có thời hạn theo quy định.
* Lưu ý: Địa chỉ trên sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải khớp với địa chỉ
trên giấy báo nhập học
1.3. Giấy khai sinh
Chụp hình hoặc scan (bản chính hoặc bản sao) giấy khai sinh học sinh.
Giấy báo nhập học lớp 6 năm học 2021-2022 và Phiếu kê khai thông tin
học sinh đặt tên file theo cú pháp: 1-“ họ và tên hoc sinh” (ví dụ: 1-Nguyễn Văn
An); Giấy xác nhận cư trú đặt tên file theo cú pháp: 2-“ họ và tên hoc sinh” và
Giấy khai sinh đặt tên file theo cú pháp: 3-“ họ và tên hoc sinh”.
2. Lưu ý
Để nhà trường có căn cứ xếp lớp theo nguyện vọng của CMHS (học 2
buổi/ngày, học bán trú, học lớp Tăng cường Tiếng Anh, IC3..; Sau khi
CMHS đã nộp bổ sung hồ sơ theo mục 1 theo địa chỉ Email:
tuyensinhtrs@gmail.com. CMHS vào Website trường THCS Trường Sơn,
đăng nhập vào đường link: https://bit.ly/tuyen-sinh-lop6-thcs-truong-son, làm
theo mẫu form KHAI THÔNG TIN HỌC SINH NHẬP HỌC LỚP 6 NĂM
HỌC 2021-2022.
Các trường hợp đăng ký học tiếng Anh tăng cường và bán trú, sau khi kết
thúc tuyển sinh tùy theo điều kiện CSVC của nhà trường có thể tổ chức bán trú
và giảng dạy tăng cường tiếng Anh trong năm học; nhà trường sẽ xét các điều
kiện và ưu tiên đối với học sinh khối lớp 6 như sau:
2.1. Các lớp bán trú theo thứ tự ưu tiên (có giấy xác nhận minh chứng)
+ Có cha hoặc mẹ đang công tác trong ngành giáo dục;
+ Có cha hoặc mẹ đang công tác ở các ngành công an, bộ đội, quân đội,
gia đình thương binh, liệt sĩ, chính sách;
+ Có cả cha và mẹ đang công tác tại các cơ quan nhà nước;
+ Có điểm kiểm tra cuối năm môn Văn, Toán năm học 2020 - 2021: 10
điểm/môn;
+ Có cha hoặc mẹ đang công tác tại các cơ quan nhà nước;

+ Có cả cha và mẹ đang đi làm tại các doanh nghiệp hoặc tư nhân;
+ Có cha hoặc mẹ đang đi làm tại các doanh nghiệp hoặc tư nhân;
2.2. Lớp tăng cường tiếng Anh có các điều kiện: Học sinh đã được công
nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học và có điểm kiểm tra công nhận trình
độ từng kỹ năng ở lớp 5 có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6.0 điểm trở lên
hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ đạt trình độ A2 trở lên theo
khung CEFR hoặc chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên trở lên hoặc
TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 sao trở lên hoặc cấp độ Quickmarch của PTE
Young Learners đạt Pass từ 3/5 sao trở lên hoặc là học sinh học Chương trình
tiếng Anh tích hợp cấp TH có điểm trung bình môn Tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ
6.0 trở lên.
* Trường hợp số học sinh đủ điều kiện nhưng không đủ số lượng đăng
ký/lớp nhà trường sẽ không mở lớp tăng cường tiếng Anh; trường hợp số học sinh
đủ điều kiện nhưng vượt quá sỉ số/lớp sẽ xét theo điểm từ cao đến thấp.
* Tất cả các loại hồ sơ phải rõ nét, không mờ hoặc bị che mất thông tin
- Kết quả tiếp nhận hồ sơ sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của
nhà trường: https://thcstruongson.hcm.edu.vn/mDefault.aspx
- Khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhà trường sẽ thông báo đến
CMHS mang bản chính để đối chiếu và nộp bổ sung các loại giấy tờ khác (nếu
phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con học 2 buổi/ ngày, học bán trú, học
TATC..). CMHS phải cam kết, đảm bảo đủ, đúng các điều kiện, nếu không nhà
trường sẽ xếp lại lớp khác cho học sinh sau khi tiếp nhận hồ sơ bổ sung nhưng
không đủ điều kiện.
Cha mẹ học sinh có thắc mắc hoặc cần được tư vấn hướng dẫn thực
hiện, liên hệ số điện thoại 0919989680 hoặc số 0909077089 trong giờ hành chính.
Trên đây là Thông báo về việc tiếp nhận bổ sung hồ sơ nhập học lớp 6 năm
học 2021-2022 (hình thức trực tuyến) của Trường Trung học cơ sở Trường Sơn.
Rất mong quý Cha mẹ học sinh cùng chia sẻ và phối hợp thực hiện tốt./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT quận Gò Vấp; (để báo cáo)
- UBND Phường 4 ; (để phối hợp)
- Chi bộ, HĐT; (để biết)
- HĐTS6, đăng Web; (để thực hiện)
- Lưu: VT, HV.
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