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THÔNG BÁO
Về việc chuẩn bị cho năm học 2021-2022
Kính gửi: Quý Phụ huynh Trường Tiểu học Vạn Tường
Thực hiện Kế hoạch số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân Thành phố và Hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo Tp.HCM, Phòng
Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận về ban hành kế hoạch thời gian năm học
2021-2022 đối với GD phổ thông và GD thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh, nhà trường xin thông báo đến quý Cha mẹ học sinh trường tiểu học Vạn
Tường kế hoạch thực hiện của nhà trường:
- Danh sách học sinh các khối lớp sẽ được niêm yết trên website nhà trường từ
ngày 06/9/2021.
- Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp, Giáo viên phụ trách các môn (Tiếng
Anh, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học) cùng với số điện thoại sẽ được
thông tin đến Phụ huynh cùng danh sách học sinh để tiện liên lạc.
- Giáo viên phụ trách lớp sẽ liên hệ với phụ huynh để trao đổi một số thông tin
cần thiết chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình học năm học 2021-2022. Những
Phụ huynh chưa có thông tin liên lạc xin chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm
lớp.
- Từ ngày 08/9/2021, học sinh làm quen với giáo viên, chương trình học; được
giáo viên hỗ trợ củng cố kiến thức để chuẩn bị cho chương trình học.
- Từ ngày 20/9/2021 học sinh bắt đầu chương trình học của khối lớp.
- Nhà trường sẽ triển khai giảng dạy trực tuyến chương trình học theo thời khóa
biểu của từng lớp trong thời gian từ nay đến khi có thông báo mới.
Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông tin đến quý Cha mẹ học sinh thời gian biểu và
nội dung học tập.
Để việc học tập và tiếp thu kiến thức của học sinh thật sự hiệu quả và đạt được
yêu cầu nhất định, quý Cha mẹ học sinh vui lòng cùng phối hợp với Giáo viên để hỗ
trợ các em.
Nhà trường cũng khuyến khích học sinh tự học, tự tham khảo qua các kênh
truyền hình, youtube, sách giáo khoa, sách tham khảo … để nắm được nội dung kiến
thức cần thiết. Phụ huynh cần chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết cho học sinh và tập
cho các em làm quen với thiết bị học online, quan tâm đặc biệt đến học sinh lớp 1,
lớp 2.
Trân trọng cảm ơn quý Cha mẹ học sinh, quý Thầy Cô và Học sinh đã đồng
hành và phối hợp cùng Nhà trường.

