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Kính gửi: Quý phụ huynh h

 

Trường Tiểu học, THCS và THPT H

các em học sinh khối Tiểu h

1. Từ thứ hai, ngày 11/5/2020, 

tập, sinh hoạt trở lại theo lị

Covid – 19. Cụ thể: 

- Học sinh sẽ đi học ngày hai bu

- Học sinh ăn, nghỉ trưa tại trư

chống dịch bệnh. 

- Xe ô tô đón học sinh theo th

- Xe ô tô trả học sinh theo th

- Quý phụ huynh đưa con đ

thân nhiệt, rửa tay khô trước khi các c

2. Trong thời gian này, nhà trư

4 tầng như tuần học trước đ

Covid – 19. 

Nhà trường đề nghị quý phụ

Trân trọng cảm ơn

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT H
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THÔNG BÁO 

huynh học sinh khối Tiểu học, THCS trư

THCS và THPT Hồng Đức 

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

u học, THCS một số nội dung sau: 

hai, ngày 11/5/2020, học sinh khối Tiểu học, THCS của nhà trư

ịch của thời gian trước khi nghỉ phòng, ch

c ngày hai buổi sáng, chiều từ thứ hai đến thứ sáu.

i trường như đã thực hiện thời gian trước khi ngh

c sinh theo thời gian như tuần học trước. 

c sinh theo thời gian như trước khi nghỉ dịch. 

huynh đưa con đến trường trong khoảng thời gian từ 7h15 

c khi các con lên phòng ăn sáng và học tậ

i gian này, nhà trường vẫn bố trí đưa đón, trả học sinh tạ

c để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng ch

ụ huynh và học sinh lưu ý thực hiện tốt thông báo này!

m ơn! 

HIỆU TRƯ

Nguyễn Văn Tuynh

À THPT HỒNG ĐỨC 
ECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

ào, ngày 28  tháng 4 năm 2020 

, THCS trường Tiểu học, 

i quý phụ huynh và 

a nhà trường sẽ học 

phòng, chống dịch bệnh 

sáu. 

c khi nghỉ phòng 

7h15 – 7h30 để đo 

ập. 

ại sảnh tầng I nhà 

t công tác phòng chống dịch bệnh 

t thông báo này! 

U TRƯỞNG 

n Văn Tuynh 


