Số phiếu
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2017
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa có dấu): ...............................................................................................................................
2. Giới tính (nam ghi 0, nữ ghi 1):
3. Ngày sinh (ngày, tháng, 2 số cuối năm sinh):
Ngµy

4. Dân tộc: …………………. Tôn giáo: .......................... …….

n¨m

th¸ng

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ căn cước):
Ngày cấp: ……………………Nơi cấp:………………..
6. Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................................................
………………………………………………..………………

Mã tỉnh :

Mã huyện:

7. Địa chỉ báo tin: ……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………Email:……………………………… Facebook: ………….………………
8. Khu vực và đối tượng ưu tiên (khoanh tròn và điền khu vực, đối tượng ưu tiên vào các ô)
Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.
Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.
9. Nơi học THCS/THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, điền mã trường vào các ô)
Năm lớp 6 (lớp 10): ............................................................................................................
Năm lớp 7 (lớp 11): ............................................................................................................
Năm lớp 8 (lớp 12): ............................................................................................................
Năm lớp 9: ..........................................................................................................................
Mã tỉnh
10. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển
- Bậc đào tạo:
Cao đẳng
Trung cấp
- Ngành, nghề: ............................................................................

Mã trường THPT

Mã ngành, nghề:

12. Năm tốt nghiệp: …………………………………………………..
13. Vào thời điểm nộp hồ sơ này, tôi:
Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (tôi cam đoan sẽ nộp bổ sung ngay sau khi được trường THCS/THPT cấp).
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
…….. ngày tháng năm 2017
Thí sinh (ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận hồ sơ:
Phòng Tuyển sinh
Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) - Phường Dịch Vọng - Quận

Hồ sơ gồm:
Phiếu đăng ký xét tuyển
Bản sao bằng tốt nghiệp THPT/THCS (hoặc giấy chứng
nhận tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017);

Cầu Giấy – TP. Hà Nội
ĐT: 04.3.834.9644; 04.3.767.3896; Hotline: 0975.363.566

Bản sao học bạ hoặc Bản chính Giấy chứng nhận kết quả
thi THPT Quốc gia năm 2017;

Website: www.dtdl.edu.vn

Email: tuyensinh@dtdl.edu.vn

Bản sao công chứng giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

