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SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

120 /TB-THPTNK

Quảng Nam, ngày 03 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Thực hiện công văn số 5847/UBND-KGVX của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất chủ
trương kết thúc biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trên địa bàn thị xã Điện Bàn;
Công văn số
117/ PA-BCĐ ngày 30 tháng 08 năm 2021 của UBND
tỉnh Quảng Nam về phòng chống dịch Covid -19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số
1649/SGDĐT
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-GDTrH ngày 18 tháng 08 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam V/v tổ chức khai
giảng năm học 2021-2022 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19;

Nay Trường THPT Nguyễn Khuyến thông báo đến toàn thể học sinh một số nội dung sau:

1. Lễ khai giảng được tổ chức bằnghình thức trực tuyến.

- Thời gian: 7h00 ngày 05/09/2021.

- Chương trình được phát trực tiếp tại trang fanpage của Đoàn trường THPT Nguyễn
Khuyến tại địa chỉ:

https://www.facebook.com/%C4%90o%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-N
guy%E1%BB%85n-Khuy%E1%BA%BFn-110672427515542
.

- Đề nghị học sinh toàn trường theo dõi chương trình Lễ khai giảng qua trang fanpage
của Đoàn trường.

2. Thời gian nhập học: bắt đầu từ ngày 6/9/2021. Hình thức học tập: tập trung. Thời khóa biểu
và sơ đồ phòng học sẽ được gửi qua zalo mỗi lớp.

3. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19; Mỗi học sinh phải thực hiện:

- Thực hiện phòng dịch Covid – 19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

- Khẩu trang đeo từ nhà đến trường và trong lớp học.
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- Sử dụng bình đựng nước uống riêng.

- Chuẩn bị các điều kiện học tập (sách vở, dụng cụ học tập, …) đầy đủ.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Võ Anh Tài

3/3

