
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI THỰC HIỆN TUYỂN SINH ĐẦU CẤP ĐẢM 

BẢO THÂN THIỆN, HIỆU QUẢ, AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH 

 

Thực hiện kế hoạch của phòng Giáo dục & Đào tạo quận Long Biên về việc 

tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022. Ngày 18/7/2021, trường THCS Phúc Lợi 

đã thực hiện tuyển sinh lớp 6 trực tuyến đảm bảo hiệu quả, an toàn phòng chống 

dịch. Năm nay do tình hình dịch bệnh, nên cha mẹ học sinh đã chủ động trong việc 

đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con tại nhà. 

 

Phụ huynh học sinh đến làm thủ tục tuyển sinh tại nhà trường 

Thời gian này, tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nên nhà trường chú 

trọng công tác phòng dịch, đảm ảo an toàn cho cha mẹ học sinh. Ngay từ ngoài 



cổng trường các Bác bảo vệ ân cần hướng dẫn cha mẹ học sinh vào khu vực tuyển 

sinh. 

  Ngay trước khu vực tuyển sinh, nhà trường đã chuẩn bị bàn hướng dẫn và 

các chai nước khử khuẩn. Các thông tin và quy trình tuyển sinh cũng được niêm 

yết công khai rõ ràng. Tại đây, các cha mẹ học sinh được hướng dẫn cụ thể các 

bước đăng ký xét tuyển, sát khuẩn và đo thân nhiệt kĩ càng.  

 

Cha mẹ học sinh được sát khuẩn, khai báo y tế qua mã QR code 



Cũng trong thời gian này, tại phòng tuyển sinh đã có đội ngũ các thầy, cô 

giáo luôn sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, giúp đỡ về nội dung 

tuyển sinh cho các bậc phụ huynh. Hơn nữa, các bàn tuyển sinh được bố trí rất 

khoa học. Vì vậy, công tác tuyển sinh được triển khai nhanh chóng và thuận lợi. 

 

  Các thầy cô giáo giúp đỡ cha mẹ học sinh hoàn thành các thủ tục 

Với khởi đầu đầy thuận lợi, trường THCS Phúc Lợi luôn mong chờ kết quả 

tốt nhất sẽ tới với các em học sinh và luôn mở rộng cửa chào đón các em học tập 

tại ngôi trường thân yêu này.  


