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Bình Chánh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh được học tập tại nơi cư trú
do tình hình dịch Covid-19; việc chuyển trường đi và chuyển trường đến
Năm học 2021 – 2022

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh
Căn cứ công văn số 2337/SGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 08 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điểu kiện cho học sinh phổ
thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch Covid-19;
Thực hiện công văn số 1255/GDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện
cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch Covid-19;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tiếp tục học tập học tập tại nơi
cư trú do tình hình dịch Covid-19, Trường Tiểu học Tân Túc 2 thông báo đến
phụ huynh một số nội dung như sau:
1. Đối với học sinh có nhu cầu học tạm tại trường:
- Trường Tiểu học Tân Túc 2 sẵn sàng tiếp nhận học sinh theo phân tuyến
tiếp nhận của trường: có hộ khẩu thường trú, tạm trú khu phố 1, khu phố 4, khu
phố 5 thị trấn Tân Túc và tạo điều kiện cho học sinh được học tập tại trường do
tình hình dịch Covid-19
- Phụ huynh làm đơn (đánh máy hoặc viết tay) và chụp và gửi đến trường
Tiểu học Tân Túc 2 theo cách sau:
+ Mail trường: c1tantuc2.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
+ Nộp đơn qua zalo, số điện thoại tiếp nhận: 0902865921 ( cô Phượng –
phó Hiệu trường )
- Hết thời gian giãn cách, nhà trường sẽ thực hiện việc xác nhận kết quả rèn
luyện và học tập của học sinh để các em có đủ hồ sơ trở về trường cũ học tập sau
thời gian phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo chính xác, công bằng, minh bạch
và đúng quy định.
- Trường hợp học sinh có nguyện vọng chuyển trường (sau thời gian học
tạm tại trường). Nếu sĩ số học sinh còn có thể tiếp nhận thì Hiệu trưởng xem xét
tiếp nhận đúng quy định.

2. Đối với học sinh của trường, có nhu cầu học tạm tại địa phương
khác:
Phụ huynh vui lòng điện thoại đến số 0902865921 ( cô Phượng – phó Hiệu
trường ) và cung cấp đầy các thông tin sau:
 Họ và tên học sinh: …………..
 Ngày tháng năm sinh: …………..
 Địa chỉ: ………….
 Học sinh lớp ... của năm học 2020 – 2021
 Tên trường và địa chỉ của trường nơi học sinh có nhu cầu học tạm
- Nhà trường sẽ hỗ trợ văn bản, scan gửi email đến cơ sở giáo dục (nơi học
sinh xin học tạm) để phối hợp hỗ trợ học sinh.
- Hết thời gian giãn cách, nếu phụ huynh có nhu cầu cho các em quay trở
lại trường học tập thì nhà trường sẽ tiếp nhận theo quy định.
- Trường hợp học sinh có nguyện vọng chuyển trường (sau thời gian học
tập tại trường gần nơi cư trú), hiệu trưởng nhà trường sẽ thực hiện hồ sơ chuyển
trường cho học sinh theo quy định.
3. Đối với học sinh chuyển trường đi:
- Phụ huynh gửi qua zalo số 0902865921 ( cô Phượng – phó Hiệu trường )
đơn xin chuyển trường, có xác nhận đồng ý tiếp nhận của trường nơi học sinh
muốn chuyển đến.
- Nhà trường thực hiện hồ sơ chuyển trường theo quy định và hẹn ngày phụ
huynh đến trường (thông qua phòng bảo vệ) để nhận hồ sơ, hoặc tùy tình hình
thực tế, nhà trường sẽ phối hợp cùng phụ huynh để trả hồ sơ trên nguyên tắc
đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
4. Đối với học sinh chuyển trường đến:
Trong thời gian còn giãn cách, phụ huynh gọi điện thoại đến số: 0932811332
( C Tùng – Hiệu trường ) để được hướng dẫn.
Trường Tiểu học Tân Túc 2 thông báo đến quí phụ huynh để cùng phối hợp
và thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên./.
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