BOÄ VAÊN HOÙA , THEÅ THAO & DU LÒCH
NHAÏC VIEÄN TP. HOÀ CHÍ MINH
PHAÂN HIEÄU VAÊN HOÙA ( PHVH ).

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoääc laäp- Töï do- Haïnh phuùc
TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 10 thaùng 6 naêm 2013

THOÂNG BAÙO
XEÙT TUYEÅN VAÊN HOÙA - NH: 2012 - 2013
Phaân hieäu Vaên hoùa ( PHVH ) - Nhaïc vieän TP.Hoà Chí Minh nhaän hoà sô xeùt tuyeån hoïc vaên
hoùa THPT naêm hoïc: 2012- 2013, töø ngaøy 10/6/2012 taïi VP.PHVH, phoøng C21, laàu 2, soá 112
Nguyeãn Du, QI:
1/.Ñoái vôùi hoïc sinh hoïc nhaïc chính quy ( môùi vaø cuõ ):
Nhöõng HS chöa toát nghieäp vaên hoùa phoå thoâng thì chuyeån veà hoïc vaên hoùa heä TCCN taïi
PHVH caùc lôùp: 12,11,10 ( 6 moân: Ngöõ Vaên, Söû, Ñòa, Toaùn, Lí, Hoùa & Thi toát nghieäp 3 moân:
Ngöõ Vaên, Söû, Ñòa ); hoïc vaøo buoåi chieàu thöù: 2, 3, 4 /tuaàn, buoåi hoïc töø 13g00- 17g00.
Hoà sô nhaäp hoïc goàm caùc baûn sao:
- Giaáy khai sinh,
- Chöùng nhaän toát nghieäp THCS,
- Giaáy tôø xaùc minh ñang hoïc nhaïc chính quy.
*PHVH toå chöùc cho hoïc sinh hoïc theâm vaøo buoåi chieàu thöù 5, 6, 7 ñeå boå sung kieán thöùc
8 moân ( Ngöõ vaên, Söû, Ñòa, Toaùn, Lyù, Hoaù, Sinh, Anh vaên ) vaø döï thi toát nghieäp THPT ban
GDTX.
2/.Ñoái vôùi caùc ñoái töôïng khaùc:
PHVH coù nhaän theâm hoïc sinh khoâng hoïc nhaïc chính quy ( xeùt vaø quyeát ñònh nhaän töøng
tröôøng hôïp ), vaøo hoïc lôùp 10, 11, 12 THPT- ban GDTX – hoïc chung vôùi caùc hoïc sinh treân
(soá löôïng coù giôùi haïn, öu tieân nhöõng hoïc sinh hoïc Nhaïc ngoaøi giôø vaø con em caùn boä
Nhaïc vieän- ñaêng kí tröôùc ).
Hoà sô xeùt tuyeån goàm baûn sao:
- Giaáy khai sinh,
- Hoïc baï THCS,
- Giaáy chöùng nhaän taïm thôøi toát nghieäp THCS,
- Vaø mang theo baûn chính caùc giaáy tôø treân ñeå kieåm tra.
3/.Saùch giaùo khoa: Vaên, Söû, Ñòa: chöông trình Naâng cao; caùc moân coøn laïi: chöông trình
Cô baûn. Hoïc sinh hoïc heä THPT- GDTX thì hoïc caùc buoåi chieàu (töø thöù 2-thöù 7)/tuaàn.
4/.PHVH thöïc hieän Quy cheá ñaùnh giaù, xeáp loaïi hoïc sinh theo chöông trình THPT- GDTX
(QÑ soá: 02/2007/QÑ- BGDÑT ngaøy 23/01/2007 ).
Ghi chuù:
lieân heä vôùi thaày Nguyeãn Thanh Danh: ÑTDÑ: 0908.385.219.
PHAÂN HIEÄU VAÊN HOÙA - NHAÏC VIEÄN Thoâng baùo.

THÔNG BÁO
XÉT TUYỂN VĂN HOÁ NH 2010 - 2011
PHVN – Nhạc Viện TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển học văn hoá THPT năm học 2010-2011,
từ ngày 10/6/2010 tại VP.PHVN (phòng C21, lầu 2, 112 Nguyễn Du Q1)
1. Với hs học nhạc chính qui (mới và cũ):
Những hs chưa tốt nghiệp phổ thông thì chuyển về học văn hoá hệ TCCN tại PHVN các lớp
10,11,12 ( 6 môn văn, sử, địa, toán, lí, hoá & thi tốt nghiệp 3 môn văn, sử, địa ) ;học vào
13h00-17h00 các chiều tthứ 2, 3, 4/tuần.
Hồ sơ gồm bản sao:
-Giấy khai sinh
-Chứng nhận tốt nghiệp THCS
-Giấy tờ xác minh đang học nhạc chính quy
*PHVN tổ chức cho các hs học them vào buổi chiều thứ 5,6,7 để bổ sung kiến thức 8 môn
(văn, sử, địa, toán , lí, hoá, sinh, anh văn ) và dự thi tốt nghiệp THPT ban GDTX.
2. Với các đối tượng khác:
PHVN có nhận thêm hs không học nhạc chính qui ( xét và quyết định từng trường hợp ), vào
lớp 10, 11, 12 THPT ban GDTX – học chung với các hs trên .
Hồ sơ gồm bản sao :
-Giấy khai sinh
-Học bạ THCS
-Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp HCS
+mang theo bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu
3. Sách giáo khoa:
Văn, sử, địa : nâng cao
Toán, lí, hoá : cơ bản
Hs học hệ THPT-GDTX học các buổi chiều thứ 2 đến thứ 7/ hằng tuần
****Mọi chi tiết lien hệ :
*VP.PHVN ( phòng C21 ) giờ hành chính.ĐT: 08.38247.357
*Ngoài giờ hành chính lien hệ thầy Bùi Văn Nguyên.ĐTDĐ: 0945.651.402.

