
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ”

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm non Ngọc Thụy!

Thực hiện công văn số 2703/SGDĐT-VP ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn

triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND

Quận Long Biên về việc tổ chức Lễ khai giảng tại trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn Quận Long Biên
năm học 2020-2021.

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-MNNT ngày 28/8/2020 của Trường MN Ngọc Thụy về việc tổ chức Lễ khai

giảng năm học 2020-2021.

Để đảm bảo công tác an toàn, phòng tránh dịch bệnh tại trường học trong ngày khai giảng 05/09/2020, nhà

trường rất mong Quý phụ huynh phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

1/ Trước khi đưa trẻ đến trường: Cha mẹ cần chuẩn bị cho trẻ:

- Cha mẹ và trẻ đeo khẩu trang khi đến trường.

- Cha mẹ cho trẻ mặc trang phục gọn gàng, mang ba lô đồ dùng cá nhân của trẻ.

- Cha mẹ có trách nhiệm đo thân nhiệt cho trẻ:

+ Nếu trẻ sức khỏe bình thường: cho trẻ đến lớp học.

+ Nếu trẻ sốt hoặc ho, khó thở hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm khác: cha mẹ chủ động cho trẻ nghỉ học và theo dõi
sức khỏe tại nhà, nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; đồng thời thông báo cho giáo viên

chủ nhiệm để báo cáo nhà trường được biết.

- Cha mẹ và học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2/ Thời gian đón trẻ

- Nhà trường tổ chức đón trẻ từ 7.30 – 8.15 sáng ngày 05/9/2020 tại các lớp.

Lưu ý: PH và trẻ đo thân nhiệt tại cổng (có phân luồng) trước khi vào trường. Để đảm bảo giãn cách tránh tập
trung đông người và phòng tránh dịch bệnh, PH vui lòng hạn chế không ở lại lớp.

3/ Thời gian và địa điểm tổ chức lễ khai giảng

- Thời gian tổ chức bắt đầu từ 8h30-9h15 sáng ngày 05/9/2020 

- Địa điểm tổ chức khai giảng: Tại các lớp học

4/ Thời gian trả trẻ:

- Phụ huynh vui lòng đón con tại lớp từ 9h20 – 10h00 sáng.

Xin trân trọng cảm ơn!
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