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THÔNG BÁO
V/v Tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông
Thực hiện Công văn số 1749/UBND -VX ngày 30/05/2021 của UBND TP Hồ Chí
Minh về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 1591/SGDĐT –VP ngày 30/5/2021 của Sở GD-ĐT
về việc ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người theo quy định giãn cách của UBND
thành phố;
Trường THCS Nguyễn Gia Thiều thông báo:
1. Tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của các em học sinh lớp 9
năm học 2020-2021 cho đến khi có thông báo mới của cấp trên.
2. Tất cả các hoạt động liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông đều tạm
dừng chờ đến khi có thông báo mới.
3. Các em học sinh khối 9 tiếp tục tự ôn tập theo nội dung đã học trực tiếp và online (trên
kênh youtube của nhà trường) nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.
4. Tất cả các thông tin về hoạt động của nhà trường tiếp tục được cập nhật thường xuyên
trên các kênh chính thống như sau:
- Cổng thông tin điện tử: thcsnguyengiathieu.hcm.edu.vn
- Youtube: NguyenGiaThieu school
- Facebook: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Q Tân Bình
Giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh… khi đến trường liên hệ công việc phải thực hiện
đúng thông điệp “5K” của tổ chức y tế.
Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giáo viên, nhân viên, học sinh
thực hiện đúng những nội dung trên.
Cảm ơn sự hợp tác của quý Cha mẹ học sinh, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Trân trọng!
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Đắc

