SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG - RÚT HỒ SƠ
Kính gửi: - Ông (Bà) Hiệu trưởng trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
1. Họ tên học sinh: .................................................................. Lớp: ......... Năm học: 20…. – 20….
Số điện thoại: ..................................Email: ..................................................................................
2. Họ tên người xin rút hồ sơ học sinh: ...........................................................................................
Số CMND: ......................................Là (Cha/ Mẹ/ Người giám hộ): ................................. của học sinh.
Số điện thoại: ..................................Email: ...................................................................................
3. Gia đình chúng tôi có nguyện vọng được rút hồ sơ của học sinh: ...............................................
Học sinh bắt đầu nghỉ học ở trường Đinh Thiện Lý kể từ ngày ........... tháng ........ năm 20 .......
4. Thông tin chuyển đi, rút hồ sơ:
a. Học sinh tiếp tục học lớp: ............................ Từ học kì: ................... Năm học: 20…. – 20….
Tại trường: ...............................................................................................................................
Quận: .............................. Tỉnh/ Thành phố: ................................ Quốc gia: ............................
Đây là trường:  Công lập /  Song ngữ /  Khác: ..............................................................
b. Khác: ........................................................................................................................................
5. Lý do chuyển trường, rút hồ sơ: ...................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. Thông tin tài khoản (dùng để chuyển khoản nếu có): ..................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. Gia đình chúng tôi đã nghe hướng dẫn của nhà trường, đã hiểu rõ và cam kết chịu trách nhiệm
về việc rút hồ sơ mà không thực hiện thủ tục chuyển trường cho học sinh (nếu có).
Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và chấp thuận.
Trân trọng cảm ơn./.
Quận 7, ngày …… tháng …… năm 20……
Người viết đơn

Phần ghi của nhân viên nhận đơn: Người nhận (ký và ghi tên): ................................................................
Ngày nhận: ……/ ……/ 20……
Ngày hẹn trả hồ sơ: ……/ ……/ 20……
Hồ sơ đính kèm: Bản photo giấy đồng ý tiếp nhận:  Có
 Không
Lô P1, Khu A, Khu Đô thị mới Nam Thành Phố
Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 5411.0040
Fax: 5411.0039 Website: lsts.edu.vn

