SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG
š«›

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

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
Kính gửi:

 Ban Giám Hiệu Trường…………………………………………………..
 Phòng Đào Tạo Trường ………………………………………………….

Họ và tên : …………………………………………............ Mã HSSV: ………………
Ngày sinh: ………………………………………………..
Email: ……………………………………………………..
Điện thoại lieên hệ: …………
Lớp: ………………………………………………………
Khóa:………………………..
Hiên đang theo học lớp: …………………………………..
Ca: …………………………
Đề nghị Phòng Đào Tạo cho phép tôi được chuyển sang học ca:
Sáng
¨
Chiều
¨
Tối ¨
Tối 246CN
¨
Tối 357CN ¨
Lý do:
¨ Phải chuyển đổi ca làm tại nơi công tác
¨ Có việc làm mới trùng vời giờ đang theo học tại trường Trung Cấp Đông Dương
¨ Vừa trúng tuyển vào hệ chính qui của Trường ……………………………….. mà không thể đổi
ca học được.
¨ Lý do khác: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
Tôi đính kèm giấy tờ sau:
¨ Giấy xác nhận thời gian làm việc tại nơi công tác
¨ Bản sao giấy báo trúng tuyển của trường …………………………………………...
¨ Bản sao giấy xác nhận sinh viên và thời gian học tại trường đang theo học thứ 2.
¨ Giấy tờ khác (nếu có) ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Bằng việc ký tên dưới đây tôi chấp nhận rằng: nếu được chuyển đổi ca học như đề nghị của tôi ở
trên thì đây cũng là lần chuyển lớp cuối cùng của tôi.
Đề nghị quý Phòng Đào Tạo tạo điều kiện để cho tôi có thẻ tiếp tục khóa học. Tôi xin chân thành
cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …… năm ……
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



XÉT DUYỆT
 Căn cứ vào đơn xin chuyển lớp của HSSV: ……………………………………………
 Căn cứ vào chương trình đào tạo của ngành: ……………………………………………...
 Căn cứ vào lịch học của các lớp thuộc khóa: …………………………………………….
Phòng Đào tạo nhà trường giải quyết.
¨ Không chuyển lớp cho HSSV: …………………………………………………………..
Lý do: ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
¨ Chuyển lớp cho HSSV: ……………………………………………………………...
Họ và tên: …………………………………………............

Mã HSSV: ………………

Ngày sinh: ………………………………………………..
Được chuyển từ lớp: ……………………………………

sang lớp: ……………………

Từ ngày : …………………………………………………..
Với điều kiện như sau:
1. Trường hợp lớp được chuyển đến có số buổi và lịch học lệch với lớp cũ, phải học thử ở lớp mới
để kiểm tra có theo kịp lớp này hay không. Sau khi đã được chuyển sang lớp mới không được
xin về lớp cũ.
2. Với những môn mà lớp được chuyển đến đã được học và thi, phải quay về lớp cũ học bổ sung
và thi những môn học này. Gồm các môn học dưới đây:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Lưu ý: Khi quay về lớp cũ thi những môn trên, trước ngày thi ít nhất là 03 ngày người học phải mmang
theo bản photo quyết định chuyển lớp đến phòng Đào tạo đăng ký để bổ sung vào danh sách thi.
TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …… năm ……
TM. Phòng Đào tạo


Cam kết của HSSV
¨ Tôi không muốn chuyển sang lớp mới nữa
¨ Tôi đồng ý chuyển sang lớp mới với điều kiện như trên và sẽ không xin quay về lớp cũ trong bất kỳ
trường hợp nào.
Ký và ghi rõ họ tên: ………………………………………….

