
Thông báo
V/v chuẩn bị năm học mới 2021-2022



Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân Q.1

Một năm học mới lại bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh Covid hoành hành làm ảnh

hưởng đến tất cả các mặt trong cuộc sống mỗi người. Hằng ngày thông qua báo đài,

chúng ta đều cảm nhận được nỗi đau, nỗi mất mát về tinh thần cũng như vật chất của

từng người dân trong thành phố hiện nay.

Trước tình hình đó, nhằm thực hiện tốt Công văn số 2323/SGDĐT-GDTH ngày 25

tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM về một số hướng dẫn trong

công tác tổ chức dạy học trên môi trường Internet trong giai đoạn học sinh tạm ngưng

đến trường nhưng vẫn đảm bảo việc học tập thông qua việc học trực tuyến để thực hiện

nhiệm vụ năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân trân trọng thông báo đến

Quý Phụ huynh học sinh một số nội dung cần lưu ý như sau:



Thời gian Nội dung Ghi chú

Ngày 05/9/2021
Niêm yết danh sách học sinh

năm học 2021-2022.

Đăng trên website chính thức của Trường

http://lengochan.edu.vn/

Ngày 05-06/9/2021
GVCN bàn giao lớp cũ, nhận lớp mới.

Họp PHHS đầu năm.

GVCN chủ động liên hệ với PHHS để thông báo

về thời gian, phương thức họp PHHS.

Ngày 08-19/9/2021

K1: Tổ chức lớp, làm quen với HS

K2, 3, 4, 5: Tổ chức lớp và ôn tập, củng cố

kiến thức

GVCN, GV bộ môn thông báo, hướng dẫn cụ thể đến HS 

về việc sử dụng SGK, tài liệu bổ trợ trong từng môn học. 

PH có thể tham khảo sách điện tử trên trang web 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/

Ngày 14/9/2021

GVCN thông báo thời khóa biểu

học trực tuyến đến PHHS, tạo mọi điều kiện

thuận lợi để tất cả HS được tham gia

học trực tuyến một cách tốt nhất.

Nếu HS có khó khăn trong việc học trực tuyến, 

PHHS liên hệ trực tiếp với GVCN để được hỗ trợ kịp thời.

Ngày 20/9/2021

Vào chương trình học kì I.

Học sinh bắt đầu học trực tuyến

chương trình của tuần 1 thực học.

Việc học trực tuyến sẽ được tiếp tục ở các tuần tiếp theo

cho đến khi có thông báo mới.



Để năm học 2021-2022 được triển khai thuận lợi, nhà trường rất mong nhận được

sự hỗ trợ của Quý Phụ huynh. Mong phụ huynh động viên, nhắc nhở và tạo điều kiện

giúp các em học trực tuyến một cách hiệu quả nhất theo kế hoạch, thời khóa biểu của

nhà trường.

Kính chúc Quý Phụ huynh và gia đình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc.
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