Trường mẫu giáo .............,
Số tham chiếu: ……………………………
………………….,
Tại ………………….:
tổ chức đồng tài trợ xã hội Chuyển phát cá nhân cho: ……………………...

QUYẾT ĐỊNH
Trường mẫu giáo ........................, một tổ chức đồng tài trợ xã hội, là cơ quan có thẩm quyền quản
lý, do hiệu trưởng đại diện, theo Mục 34, Mục 165 (b) của Bộ luật số 561/2004 về giáo dục mầm
non, tiểu học, trung học, dạy nghề và chương trình giáo dục khác (Luật Giáo dục) và theo Bộ luật
số 500/2004, Luật Hành chính, quyết định như sau:
Đối tượng (trẻ):
Họ và tên: .....................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật của trẻ: ………………………………………………………………..
Ngày sinh của trẻ: .................................................
Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................
Địa chỉ chuyển phát:………………………………………………………………………
được nhận vào học mầm non kể từ .................. tại Trường mẫu giáo ............................, tổ chức
đồng tài trợ xã hội. Tất cả trẻ (trừ trẻ tham gia chương trình giáo dục mầm non bắt buộc) sẽ được
nhận học thử trong thời gian ba tháng. Nếu trẻ không thể thích ứng với các điều kiện và đáp ứng
những yêu cầu của trường trong thời gian học thử, hiệu trưởng trường, sau khi thỏa thuận với các
bậc phụ huynh, sẽ chấm dứt chương trình học mầm non của trẻ.
Lý do:
Trong năm học .............. có ....... đơn đăng ký cho trẻ tham gia chương trình học mầm non.
Trong khả năng giới hạn của trường mẫu giáo, theo các tiêu chí và điểm số đã công bố, .... em đã
được nhận.
Lời khuyên:
Kiến nghị đối với quyết định này phải nộp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định.
Kiến nghị gửi tới Hiệu trưởng của Trường mẫu giáo ........................, tổ chức đồng tài trợ xã hội,
và quyết định này được ban hành bởi Cơ quan thẩm quyền tại khu vực ..................... .
Tôi từ bỏ quyền kiến nghị: ......................................................................................................
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của trẻ: .............................................. vào: ………….
Quyết định chính thức có hiệu lực vào: …………….. Số tham chiếu .....................................
Quyết định được thi hành vào: ………………..
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của trẻ: …………………………………………………

Hiệu trưởng của Trường MG

