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THÔNG BÁO  

Về việc cho trẻ đi học trực tiếp tại trường mẫu giáo Trường Bình  

Năm học 2021-2022 

 

Thực hiện Kết luận số 387/KL-UBND ngày 9/2/2022 của UBND tỉnh Long 

An Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa tại cuộc họp 

trực tuyến về tổ chức dạy học, dạy học trực tiếp đối với cấp học mầm non và 

tiểu học trên địa bàn tỉnh ngày (8/2/2022); 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị; 

 Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Trường Bình thông báo đến tất cả quí phụ 

huynh học sinh các nội dung sau: 

- Thời gian trẻ học trực tiếp và học 01 buổi tại trường từ ngày thứ 2 

(14/02/2022) đến thứ 6 (18/2). Nhà trường không tổ chức cho trẻ học bán trú 

đến khi có thông báo mới. 

+ Đối với trẻ lớp Mầm và lớp Chồi: 

- Thời gian đón trẻ: 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút. Phụ huynh đưa trẻ 

đến cổng trường, nhà trường sẽ bố trí giáo viên các lớp đón và nhận trẻ tại cổng 

trường. 

- Thời gian trả trẻ: 10 giờ đến 10 giờ 20 phút. Nhà trường sẽ bố trí giáo 

viên các lớp trả trẻ tận tay từng phụ huynh tại cổng trường. 

+ Đối với trẻ lớp Lá: 

- Thời gian đón trẻ: 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút. Phụ huynh đưa trẻ 

đến cổng trường, nhà trường sẽ bố trí giáo viên các lớp đón và nhận trẻ tại cổng 

trường. 

- Thời gian trả trẻ: 10 giờ 20 phút đến 10 giờ 45 phút. Nhà trường sẽ bố 

trí giáo viên các lớp trả trẻ tận tay từng phụ huynh tại cổng trường. 

- Trẻ được theo dõi thân nhiệt tại trường 2 lần/buổi học (trước khi vào lớp 

và sau khi ra về) và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tại khu vực 

sân trường trước khi vào lớp và sau mỗi hoạt động vui chơi, học tập. 

* Lưu ý:  

- Phụ huynh kiểm tra sức khỏe trẻ ở nhà trước khi đưa trẻ đến trường. 

Cho trẻ đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà. 

- Đối với những trẻ thân nhiệt từ 37,5oC trở lên hoặc có triệu chứng cảm, 

ho, người mệt mõi, … nhà trường sẽ không tiếp nhận vào lớp. 



Rất mong Quí phụ huynh hợp tác cùng nhà trường trong việc phòng 

chống dịch bệnh Covid-19.  

 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG  
- CB-GV-NV trường;        

- PHHS trường;           (Đã ký) 

- Lưu: VT./.            
        Nguyễn Thị Ngọc Quyên 
 

 

 

 


