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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phụ lục 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT
LỚP TIẾNG ĐỨC, TIẾNG HÀN (NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG THPT HÒA VANG - NĂM HỌC 2020Học sinh lớp

.................................

Trường THCS: ........................................................................................................................................

Ngoại ngữ đăng ký dự thi: thí sinh chỉ chọn 1 ngoại ngữ dưới đây, đánh X vào 1 ô
a) Tiếng Đức:

b) Tiếng Hàn:

Lưu ý Nếu thí sinh có đăng ký TS lớp 10 THPT đại trà (học ngoại ngữ 1 là Tiếng Anh) thì
ngoại ngữ vừa chọn phải trùng với ngoại ngữ đăng ký thi TS vào lớp 10 THPT.

2. Thông tin thí sinh
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….
- Sinh ngày…… tháng…… năm …….. ; Giới tính: Nam
, Nữ
(ghi X vào 01 ô nam hoặc nữ)
- Nơi sinh Thành phố (Tỉnh): .........................................................................................................................................
- Địa chỉ thường trú: số nhà: ................. đường ..........................................................................................................
Tổ dân phố:.......................... phường (xã)................................................ quận (huyện) ........................................
- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................ Số điện thoại: ...........................................
3 Cam đoan của học sinh
- Nếu trúng tuyển vào lớp Tiếng Đức, học sinh sẽ học ngoại ngữ là Tiếng Đức tại
trường THPT Hòa Vang; nếu trúng tuyển vào lớp Tiếng Hàn, học sinh sẽ học ngoại
ngữ là Tiếng Hàn tại trường THPT Hòa Vang.
Đà Nẵng, ngày
tháng
HỌC SINH

CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ
Thống nhất với các nội dung
đã ghi trong Phiếu đăng ký dự thi

năm

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

XÁC NHẬN

(của trường THCS)
Đã kiểm tra, đối chiếu các loại hồ sơ liên quan
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin ghi trên phiếu đăng ký
là hoàn toàn đúng.

Đà Nẵng, ngày

tháng

năm

Hiệu trưởng trường THCS
…………………………………………………………

(Ký tên và đóng dấu)

* Ghi chú: Phiếu này được lập thành 02 bản
+ 01 bản lưu tại trường THCS;
+ 01 bản gửi về Sở GD&ĐT (Phòng CNTT-KT&KĐCLGD nhận);
+ Phiếu này nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT.

