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V/v tạm hoãn

 

 Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh

Do tình hình dịch bệnh Covid 

khó lường, để đảm bảo sức kh

sinh, trường Tiểu học, THCS và THPT H

học sinh một số nội dung sau:

1. Tạm hoãn khai mạc chương tr

mạc 8h00’thứ bảy, ngày 18/4/2020

Tiểu học, THCS và THPT H

2. Trong thời gian chờ đến ngày khai m

2020, nhà trường tiếp tục chu

dung học tập, sinh hoat để mong đón các con t

 Kính mong quý phụ huynh chia s

gửi lời chúc sự khỏe, bình an t

 Trân trọng thông báo!

ỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT H
HONG DUC PRIMARY SCHOOL, SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL

                                           

 Mỹ Hào, ngày 12 tháng 

 THÔNG BÁO  
hoãn khai mạc Câu lạc bộ Tuổi thơ 2020

ửi: Quý phụ huynh học sinh và các bé đăng ký CLB Tu
 

nh Covid -19 vẫn còn đang diễn biến hết s

c khỏe, sự an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và h

c, THCS và THPT Hồng Đức xin thông báo tớ

sau: 

c chương trình Câu lạc bộ Tuổi thơ 2020 (Theo k

y, ngày 18/4/2020) dành cho các bé chuẩn bị vào l

c, THCS và THPT Hồng Đức cho đến khi có thông báo tiếp theo.

n ngày khai mạc, tham gia sinh hoạt Câu l

c chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về cơ s

mong đón các con tới trường vào thời gian s

huynh chia sẻ và thông cảm với thay đổi, 

e, bình an tới quý phụ huynh và các con. 

thông báo! 

TM. BAN GIÁM HI

HIỆU TRƯ

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Tuynh

À THPT HỒNG ĐỨC 
HONG DUC PRIMARY SCHOOL, SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL                                                       

                                            

tháng 4 năm 2020 

ơ 2020 

ý CLB Tuổi thơ 2020. 

t sức phức tạp và 

, giáo viên, nhân viên và học 

ới quý phụ huynh 

i thơ 2020 (Theo kế hoạch: Khai 

vào lớp 1 tại trường 

p theo. 

t Câu lạc bộ Tuổi thơ 

cơ sở vật chất, nội 

i gian sớm nhất. 

 bất tiện này. Xin 

TM. BAN GIÁM HIỆU 

U TRƯỞNG 

ã ký) 

n Văn Tuynh 


