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TRƯỜNG MN PHÙNG KHOANG
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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TRƯỜNG MẦM NON PHÙNG KHOANG
TUYỂN SINH ONLINE - AN TOÀN MÙA DỊCH

Năm học 2021-2022
Kính gửi: Các bậc phụ huynh trên địa bàn phường Trung Văn
Thực hiện Công điện số 15/CĐ- UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày
18/7/2021; Công văn 322 ngày 12/7/2021 của Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm về
việc hoàn thành Kế hoạch năm học 2020 – 2021 và tuyển sinh năm học 2021 – 2022;
Nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời để
thuận tiện cho cha mẹ học sinh trong việc đăng ký tuyển sinh năm học 2021 – 2022;
Trường mầm non Phùng Khoang thân gửi đến các bậc Cha mẹ học sinh nội
dung “Đăng ký tuyển sinh online” các độ tuổi: 2016, 2017, 2018, 2019 năm học 2021
– 2022 thuộc ĐT1; ĐT2; ĐT3 cụ thể như sau:
Quý Phụ huynh thực hiện theo hình thức sau:
Phụ huynh vào đường link theo độ tuổi của con em mình:
♥ Đăng ký tuyển sinh trẻ năm 2016:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0QuxGxAeKulPLJsHVQi3zYE3k3suctzlimX0Lalhg5RZbA/viewform?usp=sf_link

♥ Đăng ký tuyển sinh trẻ năm 2017:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQeonmRlbd6_ZK10kjWPc8fbIwA3mSoAIZmaFk_BsBOnUNA/viewform?usp=sf_link

♥ Đăng ký tuyển sinh trẻ năm 2018:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpF4i2ywDTISEU-zAXnqJyEkzhuvoXy6SigdxciZg1MxRlw/viewform?usp=sf_link

♥ Đăng ký tuyển sinh trẻ năm 2019:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqsDoDIGk94s6HeL98I0jXctFu4_Hs
0UfRIiiMIYgYiAU-pA/viewform?usp=sf_link
* Thời gian tuyển sinh:
- Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021
- Trẻ thuộc đối tượng 1, 2, 3 trên địa bàn Phường Trung Văn.
- Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh theo từng độ tuổi, đúng thời gian quy định.

♣♣♣ Lưu ý:
- Nhà trường sẽ xét duyệt hồ sơ và công bố danh sách học sinh trúng tuyển năm học
2021 – 2022 trên Website: http://mnphungkhoang-ntl.edu.vn/
- Nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển (hồ sơ nhập học) khi học sinh đến tựu
trường năm học 2021 – 2022 theo quy định của Thành phố Hà Nội.
* Số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh:.0947063448, 0963348212, 0834283560.

Trân trọng!
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