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Kính gửi: Quý phụ huynh h

THCS và THPT H

Căn cứ vào Công văn s

của UBND tỉnh Hưng Yên 

GDTX đi học trở lại; 

Căn cứ vào Công văn s

năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào t

và KTĐG học kỳ II năm học 2019 

Căn cứ vào Công văn s

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên 

sinh đi học trở lại đối với cấ

Trường Tiểu học, THCS và THPT H

và các em học sinh cấp Tiểu h

1. Thời gian đi học trở lại 

* Đối với học sinh cấp Tiểu h

- Học sinh khối lớp 5 đi h

- Học sinh khối lớp 1,2,3,4 đi h

* Đối với học sinh cấp THCS

- Học sinh đi học trở l

2. Thời gian học tập của họ

- Buổi sáng: từ 7h30 đ

- Buổi chiều: từ 14h30 đ

- Thời khoá biểu GVCN g

3. Về việc đưa đón học sinh

- Nhà trường thực hiệ

trường từ ngày 04/5/2020. 

quy định. 

- Phụ huynh tự đưa đón h

+ Buổi sáng đưa con đ

+ Buổi trưa đón con ở

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT H
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THÔNG BÁO 
huynh học sinh khối Tiểu học, THCS trường Ti

THCS và THPT Hồng Đức. 

 

ông văn số 940/UBND - KGVX ngày 24 tháng 4 năm 2020 

nh Hưng Yên V/v Tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh ph

ông văn số 665/SGDĐT - GDTrH - GDTX ngày 24 t

c và Đào tạo Hưng Yên V/v Hướng dẫn tổ ch

c 2019 - 2020; 

vào Công văn số 669/SGDĐT - GDTH ngày 24 tháng 4 năm 2020 

o Hưng Yên V/v Hướng dẫn tổ chức dạy h

ấp Tiểu học. 

c, THCS và THPT Hồng Đức thông báo tới quý ph

u học, THCS  nhà trường một số nội dung sau:

 

u học 

p 5 đi học trở lại từ ngày 27/4/2020. 

p 1,2,3,4 đi học trở lại từ ngày 04/5/2020. 

p THCS 

lại từ ngày 27/4/2020. 

ọc sinh : 

7h30 đến 10h50 học tại trường. 

14h30 đến 16h học trực tuyến tại nhà. 

u GVCN gửi cho phụ huynh. 

c sinh 

ện đưa đón đối với những sinh đăng kí đi xe ô tô c

ngày 04/5/2020. Việc đưa đón học sinh phải đảm bảo theo th

ưa đón học sinh:  

đưa con đến cổng trường lúc 7h15. 

ở cổng trường lúc 11h00. 

À THPT HỒNG ĐỨC 
ECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

tháng 4 năm 2020 

ng Tiểu học, 

KGVX ngày 24 tháng 4 năm 2020 

c sinh phổ thông, 

GDTX ngày 24 tháng 4 

chức dạy học 

GDTH ngày 24 tháng 4 năm 2020 

y học khi học 

i quý phụ huynh 

i dung sau: 

sinh đăng kí đi xe ô tô của 

o theo thời gian 



Đề nghị phụ huynh tự đưa đón con thực hiện nghiêm túc thời gian trên để 

đảm bảo không tập trung đông với học sinh trung học Phổ thông. 

4. Việc học tiếng Anh với người nước ngoài 

- Để phòng chống dịch bệnh các tiết Tiếng Anh giáo viên người nước 

ngoài dạy nhà trường thay cho giáo viên người Việt dạy. 

5. Việc tổ chức ăn bán trú 

- Trong thời gian học tại trường, nhà trường không tổ chức ăn bán trú ( Phụ 

huynh tự chuẩn bị bữa phụ sáng cho các con để ăn trong giờ ra chơi). 

Nhà trường đề nghị quý phụ huynh và học sinh thực hiện tốt các thông báo 

của nhà trường đã gửi khi học sinh đi học trở lại để phòng,chống dịch bệnh 

Covid- 19. 

Trân trọng thông báo! 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Văn Tuynh 

 

 

 

 

 


