SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường Vũ Hồng Phô, KP2, P. Bình đa, BH-ĐN; Số điện thoại: 0618.860855

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP
DÀNH CHO HỌC SINH VÙNG SÂU, VÙNG XA, GIA ĐÌNH NGHÈO, KHÓ KHĂN
Nhằm thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; Thực hiện đào
tạo nghề cho thanh niên nông thôn; tiếp sức cho học sinh vùng sâu, vùng xa, gia đình nghèo
khó khăn không có điều kiện học tập, không có nghề nghiệp.
Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghiệp Đồng Nai xây dựng Chương trình đào tạo
nghề nghiệp dành cho học sinh vùng sâu vùng xa, gia đình nghèo, khó khăn.
Đối tượng:
-

Học sinh tốt nghiệp THCS

-

Học sinh học hết lớp 10, 11

-

Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc học hết lớp 12)

Ngành nghề đào tạo:
- Cơ khí
- Điện công nghiệp và dân dụng
- Điện tử
Thời gian học:
- 3 năm (học sinh tốt nghiệp THCS, hết lớp 10, 11)
- 2 năm (học sinh tốt nghiệp THPT hoặc học hết lớp 12)
Ưu tiên:
-

Miễn 100% học phí

-

Được bố trí chổ ở KTX miễn phí

-

Được ưu tiên giới thiệu việc làm

-

Được học chương trình giáo dục thường xuyên (BTVH)

-

Được học liên thông đại học (sau khi tốt nghiệp)

-

Được bảo lãnh vay vốn ngân hàng xã hội

Thời gian dự kiến khai giảng: 30/10/2012
Chú ý: khi tham gia chương trình, gia đình học sinh phải ký cam kết thực hiện nghiêm túc
chương trình đào tạo.

PHIẾU ƯU ĐÃI
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH VÙNG SÂU,
VÙNG XA VÀ GIA ĐÌNH NGHÈO, KHÓ KHĂN

Họ tên học sinh: .........................................................................................
Chổ ở hiện nay: .........................................................................................
Số điện thoại liên lạc:.................................................................................
Đăng ký học ngành: ...................................................................................
HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: học sinh mang theo phiếu này sẽ được tham gia chương trình ưu đãi
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