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Số: …./TB-BGH 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 4 năm 2016 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  
Năm học: 2016 – 2017 

 
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017 của trường MNTH. 

Căn cứ tình hình thực tế về số lượng trẻ đang theo học tại trường MNTH và trẻ 5 tuổi ra 

trường năm học 2015 -2016. 

Căn cứ vào cơ chế tự chủ tài chính và quy chế hoạt động cuả Trường Thực hành Sư phạm 

thuộc trường CĐSPTW TP.HCM. 

BGH trường MNTH thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học  2016 – 2017 như sau: 
 

1. Đối tượng tuyển sinh và mức học phí (trung bình tính cho 20 ngày/tháng) 

Đối tượng Tổng các khoản học phí 

Trẻ từ 12 – 18 tháng 3.040.000đ/ tháng 

Trẻ từ 18 – 24 tháng 2.590.000đ/ tháng 

Trẻ từ 24 – 36 tháng 2.540.000đ/ tháng 

Trẻ từ 3 – 5 tuổi 2.410.000đ/ tháng 

Tiền CSVC: 1.200.000đ/trẻ/năm 

            Các khoản thu chi tiết Phụ huynh vui lòng liên hệ Phòng Tài vụ trường MNTH 

2. Thời gian 

- Bán hồ sơ: từ 4/05/2016 

- Nộp hồ sơ: sau 3 ngày kể từ ngày mua hồ sơ. 

- Làm quen trẻ và lượng giá ban đầu: 

 Đợt 1: 8h30 – 10h30 ngày 21/05/2016 

 Đợt 2: 8h30 – 10h30 ngày  1/07/2016 

3. Địa điểm:  

Phụ huynh mua và nộp hồ sơ tại văn phòng  trường MNTH (Trệt khu A) 

Địa chỉ: 182  Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

Mọi thắc mắc về tuyển sinh Phụ huynh vui lòng gọi vào số: 08.38.33.5974  

hoặc vào địa chỉ: www.mamnonthuchanh.vn để biết thêm thông tin. 

Chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã chia sẻ thông tin tuyển sinh đến bạn bè! 

BGH       

http://www.mamnonthuchanh.vn/

