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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh các lớp hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, 

 năm học 2021 – 2022 

 

 1. Năm học 2021 – 2022 Trung tâm tuyển sinh các lớp như sau: 

 - Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đối với trẻ khiếm thính (Tiểu học); 

- Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đối với trẻ thiểu năng trí tuệ (Tiểu học); 

 - Hỗ trợ can thiệp sớm (2 tuổi-5 tuổi). 

 2. Đối tượng tuyển sinh: 

 + Tuyển sinh trẻ khuyết tật: (Khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ) trên địa bàn tỉnh 

Đăk Nông. 

 + Tiêu chí: Trẻ thuộc các dạng tật trên, có khả năng để can thiệp giáo dục, can thiệp 

sớm, phục hổi chức năng. 

 3. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 15/9/2021 

 4. Miễn phí 100% tiền học phí. Con hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp học bổng bằng 

80% mức lương cơ sở/ 1 tháng/ 9 tháng (theo thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-

BTC, ngày 31/12/2013). 

 5. Hồ sơ gồm: 

 - Đơn xin nhập học (theo mẫu của trung tâm); 

 - Giấy chứng nhận khuyết tật (Photo công chứng); 

 - 1 bản sao giấy khai sinh (Photo công chứng); 

 - Sổ hộ khẩu (Photo công chứng); 

 - Lý lịch học sinh (theo mẫu của trung tâm); 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có); 

 - Các hồ sơ bệnh án (nếu có) 

 - Bản cam kết (theo mẫu của trung tâm) 

 6. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nhận tại văn phòng Trung tâm trong giờ hành chính tất 

cả các ngày trong tuần, từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 15/9/2021 

 7. Địa điểm: Khu tái định cư đồi Đăk Nur B, Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Đức, TP. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: Cô Lam 0918834879; Cô Hằng 0372152791; Cô Thu 

(Giáo vụ) phụ trách phát hành, thu hồ sơ (Điện thoại lãnh đạo trực tuyển sinh, Thầy Hoàng 

Ngọc Ký 0914539007). Email: ttgdhndaknong@moet.edu.vn 

 8. Ngày nhập học: Kết quả tuyển sinh và ngày nhập học Trung tâm sẽ có thông báo 

sau. 

 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đăk Nông kính thông báo. Để đảm 

bảo việc phòng, chống dịnh Covid-19, yêu cầu phụ huynh, học sinh đến liên hệ công việc, 

cán bộ, nhân viên tuyển sinh cần phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch./. 

 GIÁM ĐỐC 
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