
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH  

“MÁY TÍNH CHO EM” GIÚP ĐỠ HỌC SINH KHÓ KHĂN  

VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID – 19 

 

         Năm học 2021-2022 là năm học đầy thách thức do dịch COVID-19 vẫn diễn 

biến phức tạp, cản trở việc tới trường của các em học sinh. Tuy nhiên không thể 

cản trở việc ngừng dạy và học của cả thầy và trò. Với nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ 

kép" là ổn định chất lượng giảng dạy, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-

19 và nghỉ dịch không nghỉ học. Toàn ngành giáo dục đã xác định học trực tuyến 

không phải là giải pháp tình thế mà sẽ là giải pháp lâu dài, ổn định trong dịch bệnh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GDĐT và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc 

vận động các đơn vị, các cá nhân hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em”, 

chiều ngày 9/9/2021 vừa qua, Trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức tặng quà và hỗ 

trợ phương tiện học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm 

năm học mới. 

 

Đại diện BCH Công đoàn tặng quà học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 



 

Ban chấp hành CĐ đại diện nhà trường hỗ trợ phương tiện học tập  

cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

          Các thầy cô giáo của trường THCS Phúc Lợi đã đồng hành cùng các em học 

sinh bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ những học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu điều kiện học tập. 



 

Cán bộ, giáo viên nhà trường lắp máy tính cho học sinh 

 

Cô Phạm Thị Hậu- Chủ tịch Công đoàn nhà trường chia sẻ: “Đây là tình 

cảm của tập thể nhà trường với mong muốn các em sẽ vững vàng vượt qua đại 

dịch, thầy cô luôn ở bên cạnh các em. Hi vọng các em sẽ sử dụng các phương tiện, 

thiết bị này một cách hiệu quả, để đạt kết quả học tập cao nhất. Đồng thời, tiếp tục 

lan tỏa tinh thần hiếu học tới bạn bè trong lớp, trong trường để phong trào học tập 

ngày càng tốt hơn.” 



 

Niềm vui mừng của học sinh 

   Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, yêu nước, 

“chống dịch như chống giặc”, trường THCS Phúc Lợi luôn chủ động nắm bắt tình 

hình, chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch, đúng với phương châm “Trong 

bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau”. 

 


