TRƯỜNG TRUNG CẤP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/2017/TB-HACO

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
I. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
- Xét tuyển học bạ lớp 12 và bằng tốt nghiệp THPT
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương trên toàn quốc.
III. NGÀNH XÉT TUYỂN
- Sư phạm mầm non
IV. THỜI GIAN XÉT TUYỂN DỰ KIẾN
- Tuyển sinh liên tục
V. CHÍNH SÁCH
- Sau khi trúng tuyển, học sinh theo học không phải nộp kinh phí hỗ trợ giảng dạy, áp
dụng đối với địa điểm học tại cơ sở chính (theo quy định của Nhà trường).
- Học sinh được tham gia các hoạt động, phong trào của Nhà trường.
- Đối với học sinh ở xa, trường hỗ trợ giới thiệu ký túc xá, nhà trọ cho học sinh.
VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN BAO GỒM:
- Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp
- 01 bản sao (có công chứng) Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm
thời)
- 01 bản sao (có công chứng) Học bạ THPT
- 04 ảnh màu 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh và cho vào phong bì)
VII. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ
Thí sinh đăng ký, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Phòng Quản lí đào
tạo - Trường Trung cấp Hà Nội
 Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, Khu Văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy,
TP. Hà Nội.
 Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ số điện thoại để được hỗ trợ:
+ Điện thoại cơ quan: 04.6657.2525
+ Điện thoại phụ trách phòng Quản lí đào tạo: 0996.608.608.
 Website: www.trungcaphanoi.edu.vn
Nơi nhận:
- Các Bộ, Ban, Ngành có liên quan (để báo cáo);
- Các phương tiện thông tin đại chúng (để thông báo);
- P. QLĐT (để thực hiện);
- Lưu: VP.
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