ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẦM VU
THÔNG BÁO
Năm học 2021-2022
1/ Ngày 01/9/2021: Trường Niêm yết danh sách lớp từ khối 1 đến khối 5 trên
Website trường. Trên danh sách học sinh năm học 2021-2022 có tên và số điện thoại của
GVCN. PHHS có thể liên hệ với GVCN qua số điện thoại trên danh sách của lớp.
2/ Từ ngày 03/9/2021 đến ngày 07/9/2021: Giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ
huynh hướng dẫn hình thức học tập cho học sinh trong thời gian tạm ngưng đến trường.
3/ Học sinh có thể học tập qua các phần mềm Zoom, Google meet, MS Teams,
Zalo, Zavi…. Quý cha mẹ học sinh chuẩn bị thiết bị và hỗ trợ học sinh học trực tuyến từ
ngày 08/9/2021. Thời khóa biểu cụ thể sẽ đuợc giáo viên chủ nhiệm mới thông báo.
4/ Qúy cha mẹ học sinh có thể vào Website của nhà trường xem Hướng dẫn học tập
trực tuyến năm học 2021-2022.
5/ Từ ngày 08/9/2021 đến ngày 17/9/2021: Tổ chức lớp, củng cố kiến thức.
6/ Từ ngày 20/9/2021: học sinh bắt đầu vào chương trình tuần 1.
7/ Lớp 1, lớp 2 học bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam.
8/ Lớp 3, 4, 5 học bộ sách giáo khoa như năm học 2020-2021.
9/ Trong thời gian này tạm thời học sinh tham khảo sách giáo khoa điện tử:
http://hanhtrangso.nxbgd.vn tạo tài khỏan và sử dụng đầy đủ sách giáo khoa trực tuyến
hoặc vào Website của nhà trường.
10/ Quý cha mẹ học sinh thuờng xuyên theo dõi thông báo của nhà truờng.
11/ Điện thoại liên hệ thông tin về chuyển đi/đến: 034.885.1070 hoặc 093.893.1600
Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật).
BAN GIÁM HIỆU

