
 

TRƯ
HONG DUC PRIMARY SCHOOL, S

                                     

V/v học sinh đi học trở 

Kính gửi: Quý phụ 

Hồng Đức. 

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 nhà trườ

1. Thời gian đi học trở lại 

* Đối với học sinh cấp Tiểu 

- Học sinh khối lớp 5 đi h

- Học sinh khối lớp 1,2,3,4 đi h

* Đối với học sinh cấp THCS, THPT

- Học sinh đi học trở l

2. Công tác tổ chức dạy họ

* Đối với học sinh cấp Tiểu

- Nhà trường thực hiệ

thứ 6. Thời gian từ: 7h30’ - 

- Nhà trường bố trí xe ô tô đưa đón các con đ

04/5/2020. 

 

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

                                     Mỹ Hào, ngày 25 tháng 4 

 

 

THÔNG BÁO  

 lại sau nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid 
 

 huynh học sinh trường Tiểu học THCS và THPT 

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 tháng 4 

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

ờng 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, THPT 

lại từ ngày 27/4/2020. 

ọc 

u học, THCS 

ện học 01 buổi/ ngày vào các buổi sáng 

 10h50’. 

trí xe ô tô đưa đón các con đã đăng ký đi xe t

À THPT HỒNG ĐỨC 
ECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

ào, ngày 25 tháng 4  năm 2020 

nh Covid -19 

c THCS và THPT 

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 

 từ thứ 2 đến 

đăng ký đi xe từ ngày 



 

- Tạm thời, nhà trường không bố trí ăn sáng và ăn trưa cho học sinh. Các 

gia đình tự bố trí ăn sáng cho các con trước khi đến trường.  

* Đối với cấp THPT 

- Học sinh khối 11,12 học các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7. 

      Thời gian học buổi sáng:  

   + Từ 7h00’ đến 7h15’ đón học sinh, tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh ở 

cổng trường, sau đó học sinh thực hiện rửa tay ướt và rửa tay khô trước khi vào 

lớp học. 

   + Từ 7h15’ thực hiện giờ truy bài và học theo thời khoá biểu. 

- Học sinh khối 10 học các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6, chiều thứ 7 học 

sinh được nghỉ học. 

      Thời gian học buổi chiều:  

   + Từ 12h45’ đến 13h00’ đón học sinh, tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh 

ở cổng trường, sau đó học sinh thực hiện rửa tay ướt và rửa tay khô trước khi vào 

lớp học. 

   + Từ 13h00’ thực hiện giờ truy bài và học theo thời khoá biểu. 

3. Lưu ý với quý phụ huynh 

- Nhà trường đề nghị quý phụ huynh đôn đốc nhắc nhở các em thực hiện 

nghiệm túc các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp 

với giáo viên chủ nhiệm lớp để quản lý, giáo dục học sinh khi trở lại trường học. 

- Thông báo này được áp dụng từ ngày 27/4/2020 cho đến khi nhà trường 

có thông báo mới. 

Trân trọng thông báo! 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Tuynh 

 

 


