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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HUỲNH VĂN NGHỆ
Bình Tân, ngày 08 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc học sinh lớp 9 trở lại học trực tiếp năm học 2021 – 2022
Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh
Căn cứ Kế hoạch số 559/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Bình Tân;
Căn cứ Công văn số 3427/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện thực hiện Quyết định 3900/QĐUBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-THCS HVN ngày 02 tháng 12 năm 2021 của trường THCS
Huỳnh Văn Nghệ về tổ chức dạy học trực tiếp trở lại.
Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ kính thông báo đến quý phụ huynh một số nội dung, cụ thể
như sau:
1. Giai đoạn từ ngày 13 đến 25 tháng 12 năm 2021:
Thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp tại trường (2 tuần) cho tất cả học sinh lớp 9 (Thời khóa
biểu nhà trường sẽ thông báo sau)
2. Giai đoạn từ ngày 27 tháng 12 năm 2021:
- Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp.
- Thực hiện chỉ đạo tiếp theo UBND thành phố, UBND quận về hình thức tổ chức dạy học phù
hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid - 19.
3. Đối với Cha mẹ học sinh và học sinh:
- Có trách nhiệm phối hợp nhà trường tổ chức cho học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch theo hướng dẫn ngành y tế và học tập trực tiếp trở lại theo kế hoạch của nhà
trường; Giữ liên lạc chặt chẽ, thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm.

- Chăm sóc và theo dõi sức khỏe của học sinh, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19. Không để học sinh đến trường khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở,
đau họng, ... hoặc thuộc diện cách ly theo quy định của ngành y tế.
- Kịp thời thông tin đến giáo viên chủ nhiệm, nhà trường những vấn đề bất thường về sức khỏe
của học sinh, đặc biệt có liên quan đến dịch COVID-19.
- Phối hợp nhắc nhở học sinh tuân thủ việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và suốt thời gian
học tại trường; trang bị vật dụng uống nước riêng cho mỗi học sinh (có thể trang bị thêm chai nước
sát khuẩn cá nhân cho các em); hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm quy định 5K trong suốt thời
gian học tại trường.
- Học sinh phải báo ngay cho phụ huynh khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng, ...
(khi ở nhà) và báo ngay cho giáo viên hay nhân viên y tế khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau
họng, ... (khi ở trường).
Hiệu trưởng kính mong quý phụ huynh phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên chủ
nhiệm để đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em đi học trưc tiếp trở lại./.
Trân trọng !
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