
 

 

 

 

      Xin chân thành cảm ơn Quý vị phụ huynh đã hỗ trợ hướng dẫn con em học sinh vào giờ 

học, cũng như phối hợp nhiệt tình qua việc phân phát thu gom bài tập trong tình trạng giờ học 

trực tuyến liên tục kéo dài như hiện nay. 

      Theo công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường sẽ tổ chức 

thí điểm việc dạy học trực tiếp theo nội dung chi tiết bên dưới. Căn cứ vào kết quả tổ chức dạy 

học thí điểm này, Sở giáo dục sẽ có quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng học trực 

tiếp kể từ tháng 1 năm sau. Cảm phiền Quý vị phụ huynh của các khối lớp có liên quan vui 

lòng chuẩn bị để học sinh có thể quay trở lại trường một cách an toàn. Lộ trình xe buýt đưa 

đón học sinh sẽ được thông báo sau. Liên quan đến thời khóa biểu của các khối lớp, vật dụng 

cần mang theo v.v… sẽ được cập nhật trong Bản tin của các khối lớp. Riêng các khối lớp còn 

lại, vẫn sẽ tiếp tục giờ học trực tuyến bao gồm cả Lễ bế giảng học kỳ 2. 

 

< TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM DẠY HỌC TRỰC TIẾP> 

1. Đối tượng:        Lớp 1 và Lớp 9 

 

2. Giai đoạn:        Từ ngày 13 tháng 12 (thứ 2) ~ ngày 17 tháng 12 (thứ 6) 

                          ※ Lưu ý: cần chuẩn bị Obento 

 

3. Thời gian:       Từ ngày 13/12 (thứ 2)  ~ 16/12 (thứ 5)   Họp phụ huynh cá thể 

                                Khối tiểu học Lớp 1          9:00 sáng ~ 13:10 chiều 

                                Khối trung học Lớp 9       8:50 sáng ~  13:10 chiều 

 

                          Ngày 17/12 (thứ 6) Lễ bế giảng học kỳ 2  

                          ※ Lưu ý: không cần chuẩn bị Obento 

                                Khối tiểu học Lớp 1         9:00 sáng ~ 10:30 sáng 

                                Khối trung học Lớp 9       9:00 sáng ~ 10:30 sáng 

                           

< LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MỞ CỬA THƯ VIỆN TRƯỜNG TRONG THÁNG 12> 

1. Ngày mở cửa 

       Ngày 11/12 (thứ 7)      ngày 18/12 (thứ 7)      ngày 20/12 (thứ 2)      ngày 22/12 (thứ 4) 

       Ngày 24/12 (thứ 6)      ngày 27/12 (thứ 2) 

       ※ Không mở cửa vào ngày 4 tháng 12 (thứ 7) 

2. Thời gian 

      Từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút buổi sáng 

3. Lưu ý 

       Thư viện mở cửa với mục đích chủ yếu chỉ đến trả hoặc mượn sách, không được ở lại 

quá lâu trong thư viện. 
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