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THƯ NGỎ
Về việc vận động quyên góp, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh
Kính gửi: Toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên, Quý Cha Mẹ học sinh, Qúy
Mạnh thường quân Trường THCS Khánh Hội - Quận 4.
Trong tình hình hiện nay, việc dạy học trên môi trường internet là phương thức dạy
học tối ưu và cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các em học sinh.
Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, khiến nhiều
gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, những gia đình trước đây khó khăn, nay
lại càng khó khăn hơn.
Thực hiện Công văn số 2463/SGDĐT - CTTT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu
năm học 2021 - 2022; Công văn số 499/GDĐT - CTTT ngày 13 tháng 9 năm 2021 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 về việc hướng dẫn tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ các em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện, thiết bị để tiếp cận học online đầu năm
học 2021 - 2022 tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn Quận 4.
Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh của trường có hoàn cảnh khó
khăn không có điều kiện, thiết bị để tiếp cận học tập trực tuvến, với phương châm
“Không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn” và nhất là các em học
sinh đang ở vùng dịch bị mất cơ hội học tập vì đại dịch.
Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhà trường
rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ những thiết bị phục vụ học tập trực
tuyến như: Máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại thông minh (thiết bị cũ
nhưng còn sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng) để hỗ trợ các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội để các em được đồng hành cùng các bạn trong học tập.
Sự quan tâm, chia sẻ của Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên, Quý Cha Mẹ học sinh và
Qúy Mạnh thường quân sẽ là nguồn động lực giúp học sinh và gia đình các em giảm bớt
gánh nặng, nỗi lo về việc học tập trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Mọi hỗ trợ, đóng góp xin vui lòng liên hệ với Giáo viên Chủ nhiệm lớp và Cô
Nguyễn Thị Mỹ Nhân – Tổng Phụ trách Đội (SĐT: 0908411801). Khuyến khích Cha
Mẹ học sinh lớp nào thì giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp đó.
Thay mặt nhà trường, tôi chân thành cảm ơn Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên, Quý
Cha Mẹ học sinh và Qúy Mạnh thường quân đã chung tay quan tâm, chia sẻ giúp đỡ học
sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kính chúc Quý vị cùng gia quyến luôn mạnh khỏe, hạnh
phúc, bình an và thành công trong cuộc sống ./.
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