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                                                                               Khúc Thị Hà – Ban TT -TS 

“Thu về nắng đẹp trải vàng tươi 

Thắm đượm hân hoan những nụ cười 

Chung vui cùng bạn em vào lớp 

Hạ nhớ qua rồi khép lại thôi…” 

Mùa hè kết thúc cũng là thời khắc mở ra mùa tựu trường đã đến – một năm 

học mới lại sắp bắt đầu. Sáng ngày 31/8/2020, thầy và trò trường Tiểu học, THCS 

và THPT Hồng Đức hân hoan và háo hức đến trường sau kì nghỉ hè có nhiều biến 

động. Hằng ngày, vào lúc 06h45’ các thầy cô giáo đã có mặt để làm công tác chuẩn 

bị đón và đo thân nhiệt cho các em, hướng dẫn các em rửa tay kháng khuẩn đúng 

cách trước khi bước vào trường. 

Dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid – 19 nhưng nhà trường một 

mặt luôn trong tư thế sẵn sàng đảm bảo điều kiện tốt nhất trong công tác phòng 

chống dịch, mặt khác nhà trường cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở 

vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho năm học mới sắp bắt đầu… Khuôn viên nhà 

trường cũng được trồng thêm nhiều hoa và cây xanh để đón chào một năm học mới 

bắt đầu trong niềm vui hội ngộ. Công tác chuẩn bị cho năm học mới được thực hiện 

theo đúng quy trình để đảm bảo việc giãn cách, phòng chống dịch trong điều kiện 

tốt nhất. Hy vọng năm học mới nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thành công mới.  

Ngoài ra, các hoạt động chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 

đang diễn ra khẩn trương, đầy tinh thần, trách nhiệm của tập thể Hội đồng giáo dục 

trong nhà trường. Các lớp học được trang trí khoa học, đẹp mắt, tạo ra môi trường 

học tập và trải nghiệm tốt nhất cho học sinh. Thầy cô giáo cũng đã sẵn sàng nhận và 

thực hiện nhiệm vụ mới trong năm học mới để cùng các trò chinh phục những miền 

đất tri thức mới. 

Một số hình ảnh trong ngày đầu tiên học sinh quay lại trường sau kì nghì hè 
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Thầy cô đến trường cũng được đo thân nhiệt 

 



 
 

  
 



  

 
 



 

 

 

 
 

 

 
Các lớp học được trang trí để chuẩn bị đón chào năm học mới. 


