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THÔNG BÁO 
Tuyển sinh trực tuyến trẻ sinh năm 2017 

năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 1313/PGĐT-TH, ngày 13/7/2022 của Phòng Giáo dục 
& Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh đầu cấp trên phần mềm quản lý giáo dục 
tại các trường thuộc Thị trấn Cần Giuộc;

Căn cứ tình hình thực tế; Trường Mẫu giáo Trường Bình thông báo tuyển sinh 
trẻ sinh năm 2017 năm học 2022- 2023 bằng hình thức trực tuyến như sau:

I. Chỉ tiêu: 245 trẻ sinh năm 2017
- 125 trẻ có hộ khẩu tại địa phương, tạm trú, lưu trú tại địa phương chưa học 

lớp Chồi năm học 2021-2022 tại trường Mẫu giáo Trường Bình, những trường hợp 
này sẽ thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến.

- Tuyển sinh 07 lớp Lá:
+ Điểm trường Khu phố 3: 5 lớp Lá (học bán trú)
+ Điểm trường Khu phố Hòa Thuận 2: 02 lớp Lá (học bán trú)
- Riêng đối với 120 trẻ đã học lớp Chồi tại trường Mẫu giáo Trường Bình 

năm học 2021-2022 thì phụ huynh không phải thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến.
II. Đối tượng tuyển sinh
- Trẻ 5 tuổi (sinh năm 2017) có hộ khẩu thường trú tại các khu phố: khu phố 

3, khu phố 4, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Thanh Ba của Thị Trấn Cần 
Giuộc.

- Trẻ 5 tuổi (sinh năm 2017) tạm trú, lưu trú tại các khu phố: khu phố 3, khu 
phố 4, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Thanh Ba của Thị Trấn Cần Giuộc 
có nhu cầu học tại trường Mẫu giáo trường Bình. 

III. Thời gian tuyển sinh
Từ ngày 01/08/2022 đến 10/08/2022 nhận hồ sơ đăng kí trực tuyến qua địa 

chỉ https://tuyensinh.longan.edu.vn (phụ huynh xem thông báo tuyển sinh trên 
website của trường tại địa chỉ: http://mgtruongbinhcg.edu.vn

IV. Hồ sơ đăng ký
1. Khi đăng ký trực tuyến trên hệ thống:
1.1. Hồ sơ đăng ký trực tuyến (đính kèm các hình ảnh hoặc scan) gồm:
 

https://tuyensinh.longan.edu.vn/
http://mgtruongbinhcg.edu.vn/


- Giấy khai sinh (Bản sao)
- Hộ khẩu, sổ tạm trú, lưu trú.
- Hồ sơ chứng minh là con ruột của công chức, viên chức đang công tác tại 

các phòng ban chuyên môn, trường học trên địa bàn Thị trấn Cần Giuộc, cụ thể: Giấy 
xác nhận của cơ quan nơi cha hoặc mẹ đang công tác.

1.2. Các bước thực hiện
- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://tuyensinh.longan.edu.vn
- Bước 2: Nhập thông tin để tra cứu hồ sơ học sinh
- Bước 3: Bấm vào “Đăng ký tuyển sinh”
- Bước 4: Điền đầy đủ thông tin, bấm vào “Tra cứu”
- Bước 5: Bấm vào “Đăng ký mới” điền đầy đủ thông tin cá nhân
- Bước 6: Vào “Thông tin trường đăng ký” mục “Trường nguyện vọng” 

chọn tên trường là “Mẫu Giáo Trường Bình”
- Bước 7: Sau khi hoàn tất bấm vào “Đăng ký mới”. 
* Lưu ý: Sau khi đăng ký hoàn tất, phụ huynh hãy tham gia vào nhóm tuyển 

sinh theo đường link https://zalo.me/g/ydhtuv146
Mọi thắc mắc liên hệ qua số điện thoại: 079.383.6798 
2. Nhận hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy
Sau khi nhà trường công bố kết quả tuyển sinh, sẽ thông báo đến phụ huynh 

học sinh trong group zalo tuyển sinh để phụ huynh thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp.
Trên đây là thông báo Tuyển sinh trực tuyến trẻ sinh năm 2017 năm học 2022-

2023 của Trường Mẫu giáo Trường Bình. Thông báo này được công khai trên trang 
web của nhà trường qua địa chỉ http://mgtruongbinhcg.edu.vn và được thông tin 
rộng rãi đến người dân thuộc địa bàn Thị trấn Cần Giuộc./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT; (b/c)
- Đảng ủy, UBND Thị trấn Cần Giuộc; (b/c)
- Trưởng các Khu phố; (p/h)
- HT, các PHT;
- Các TTCM; (t/h)
- Lưu: VT, TS./.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Quyên
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