
ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP: 

  

 

Ban Giám Hiệu mẫu giáo Nhựt Tân chân thành cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh đã quan tâm 

đến việc tìm hiểu công tác tuyển sinh để cho con em vào trường năm học 2017 - 2018. 

Ban Giám Hiệu nhà trường xin thông báo để cha mẹ học sinh biết về thời gian tuyển sinh của 

trường như sau: 

 
 

- Mẫu giáo Nhựt Tân với môi trường học tập thân thiện và tiêu chí “học sinh là trung tâm” sẽ 

giúp bé phát triển toàn diện về thể lực, trí lực, thẩm mỹ cũng như các kỹ năng xã hội khác. 

- Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, yêu nghề mến trẻ. 

- Lớp học trang bị sàn gỗ, máy lạnh, camera giám sát. 

- Sân chơi lớn, nhiều cây xanh. 

- Đồ dùng đồ chơi phong phú, chất lượng cao. 

- Lớp tối đa 25 trẻ. 

- Nhận trẻ từ 36 tháng tuổi. 
 

 

 Hồ sơ nhập học gồm: 

1. Đơn xin nhập học (theo mẫu nhà trường) 

2. Giấy khai sinh (bản sao, hoặc bản dịch công chứng nếu mang quốc tịch nước ngoài) 

3. Bản sao hộ khẩu hoặc giấy tạm trú ( nếu là người nước ngoài có hộ chiếu bản sao) 

4. Lí lịch mẫu của nhà trường 

5. Giấy khám sức khỏe 

6. Phiếu điều tra tâm lý trẻ. 

7. Giấy cam kết trách nhiệm. 

MẪU GIÁO  NHỰT TÂN 

THỦ TỤC NHẬP HỌC: 



 
 

- Học chính khóa: từ 7h đến 16h từ thứ 2 đến thứ 6 

- Học ngoài giờ: từ 16h – 18h15 từ thứ 2 đến thứ 6 

- Học cuối tuần: Thứ 7, từ 7h đến 16h. 
 

 

Thời gian giữ bé linh hoạt, nhận giữ trẻ ngoài giờ. 

Đăng ký lớp cho bé: 

ĐT: 08. 38.95.04.23 - 08.38.31.42.28 - Hotline: 0902972697 

ĐC: Số 03 đường 09 phường 09 Gò Vấp, HCM 

www.nhuttan.edu.vn - Email:maugiaonhuttan@gmail.com 

 Lư ý 

Hô sơ học sinh phải hợp lệ theo quy định nhà trường 

Hồ sơ sức khỏe cùng với đánh giá cảm quan cho thấy học sinh không có tình trạng thiếu sức 

khỏe, hiện tượng thiểu năng trí tuệ, bệnh tự kỷ. 

Ban giám hiệu 

THỜI GIAN HỌC: 

ĐĂNG KÝ: 

http://www.nhuttan.edu.vn/
mailto:maugiaonhuttan@gmail.com

