
 

THÔNG BÁO  
NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa làm vừa học 
Ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học 

 
Căn cứ thông báo số 1676/TB-ĐHSP ngày 13/9/2018 về việc tuyển sinh ngành 

giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học, hình thức 
đào tạo vừa làm vừa học năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM;  

Trường Trung cấp Đông Dương đã thông báo đến các anh (chị) học viên qua điện 
thoại về việc thay đổi hình thức từ thi tuyển thành xét tuyển và yêu cầu các anh (chị) nộp 
bổ sung hồ sơ phục vụ cho việc xét tuyển liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa làm 
vừa học ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn một 
số anh (chị) chưa hoàn tất việc nộp hồ sơ bổ sung theo quy định của trường Đại học sư 
phạm Tp. HCM.  

Trường Trung cấp Đông Dương đề nghị các anh (chị) học viên khẩn trương nộp hồ 
sơ bổ sung để nhà trường hoàn tất hồ sơ xét tuyển nhằm chuẩn bị cho khóa học mới. Hạn 
chót nộp hồ sơ bổ sung vào ngày 03/10/2018. 

 
Hồ sơ nộp bổ sung bao gồm: 
- 02 Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; 
- 02 Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với ngành đăng ký 

xét tuyển. 
 
Địa điểm nộp hồ sơ bổ sung: Phòng Đào tạo, trường Trung cấp Đông Dương, số 4 

Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp HCM. 
 

 
 Nơi nhận:             HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng Tuyển sinh;           (đã ký) 
- Phòng Đào tạo; 
- Website.  

 
      TS. Trần Văn Rũng 

   SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM 
 TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 

 

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

 
Số: 197/TBTS-TCĐD Tp. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 9 năm 2018 




