SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU – NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2018
1. Ngành đăng ký dự thi (Ghi tên ngành vào đường kẻ chấm và ghi 6 chữ số mã ngành vào các ô)
- Số phiếu (do Trường ghi):

Tên ngành: ....................................................................................... Mã ngành:
2. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
........................................................................................................................

Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

3. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu)

Ngày

Năm

Tháng

4. Nơi sinh (Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành Phố)) ..............................................................

..........................................................................................................................................................
5. Dân tộc (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm):
...........................................................................................................................................................................................

6. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào các ô)
7. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô)
(Số CMND phải trùng khớp với số CMND ghi trên phiếu đăng ký tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia – Nếu có
thi)
8. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi cho ai, theo địa chỉ nào?

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
9. Điện thoại: ................................................... 10. email: .................................................................................
11. Kết quả các môn văn hóa có trong tổ hợp môn xét tuyển từ: (Đánh dấu “X” vào 1 trong 2

ô dưới đây)
Kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018

12. Đã nộp Lệ phí đăng ký dự thi 300.000đ bằng hình thức: (Đánh dấu “X” vào 1 trong 2 ô

dưới đây)
Chuyển khoản

Trực tiếp tại trường

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý
theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
……………………………, ngày tháng
Chữ ký của thí sinh

năm 2018

MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH
Chỉ những thí sinh nộp hồ sơ hợp lệ, đã nộp đủ lệ phí đăng ký dự thi trong thời hạn quy định mới có tên
trong danh sách dự thi. Thí sinh thường xuyên truy cập vào địa chỉ http://dongduong.edu.vn để xem
danh sách và các thông báo mới nhất về kỳ thi.
Trường sẽ gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh theo đúng địa chỉ mà thí sinh đã ghi trong Phiếu đăng ký dự
thi.
Trường hợp thí sinh có tên trong danh sách, nhưng chưa nhận được Giấy báo dự thi, liên hệ với Trường
trước ngày thi để được cấp lại. Điện thoại liên hệ: (028). 3526 4970
Khi đi dự thi, thí sinh phải mang theo Giấy báo dự thi, giấy CMND (bản chính) và biên lai nộp lệ phí
để đối chiếu khi cần thiết.
Hạn cuối cùng để đăng ký dự thi: 20h00, ngày 04/07/2018.
Không giải quyết hoàn lại lệ phí đăng ký dự thi các môn năng khiếu.

