
 

THÔNG BÁO 

V/v: Đăng ký sổ liên lạc điện tử - vnEdu  
 (Mạng giáo dục Việt Nam) 

 

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh 

Thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong trường học, tạo điều kiện quản lý học tập hiện đại tiếp tục tiến 

tới trường học điện tử. Năm học 2021-2022 Nhà trường thực hiện Sổ liên lạc điện tử, khi 

tham gia Hệ thống mạng giáo dục Việt Nam sẽ tự động nhắn tin đến Quý Phụ huynh thông 

tin về con em đang theo học tại trường một cách nhanh nhất như: 

+  Thông báo của Nhà trường (họp, lịch thi, nghỉ lễ-tết-đột xuất)  

+  Điểm kiểm tra thường xuyên.  

+  Điểm giữa kỳ, điểm trung bình môn cuối học kỳ I & II. 

+  Điểm tổng kết; Học lực và hạnh kiểm cuối học kỳ & cả năm học 

+ Tính chuyên cần, thông báo học sinh vắng mặt, lỗi vi phạm hoặc khi con em 

mình gặp phải sự cố bất thường trong trường… 

Quý Phụ huynh cũng có thể tra cứu thông tin trên trang web tại địa chỉ website: 

vnedu.vn hoặc Tải ứng dụng vnEdu Connect trên điện thoại (App Store / CH Play) 

Với mức phí thấp, cách thức tham gia đơn giản, trong khi lợi ích đem lại cho 

PHHS rất thiết thực. Nhà trường rất mong Quý PHHS hợp tác đăng ký tham gia với 

Giáo viên Chủ nhiệm (Thời gian kết thúc đăng ký là ngày 30/11/2021) 

Mức phí tham gia cả năm học:  60.000 đồng/học sinh/năm học. 

Hình thức nộp phí: Chuyển khoản ngân hàng hoặc nộp trực tiếp cho Nhà 

trường. 

 Nếu chuyển khoản thì nội dung như sau: 

+ Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 

+ Số tài khoản: 19134765286015 tại Ngân hàng TECHCOMBANK – CN Phan 

Đăng Lưu, Tp Hồ Chí Minh 

+ Số tiền: 60.000đ 

+ Nội dung: tên sinh viên + mã số sinh viên + VNEDU 

Sau khi chuyển khoản hoặc nộp lệ phí xong quý phụ huynh thông báo lại cho 

GVCN để tổng hợp. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BGH (Để chỉ đạo); 

- Lưu PQLĐT&KT 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
(Đã ký) 

Vũ Ngọc Thanh Hà 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

 CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 13/2021/TB-QLĐT&KT Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

 



 

 
 

 


