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THÔNG BÁO
Công bố danh sách tuyển sinh và công tác chuẩn bị đầu năm
đối với học sinh lớp 1
Năm 2021 – 2022
Trường Tiểu học Lại Hùng Cường công bố danh sách tuyển sinh (cả 2 đợt) và xếp
lớp cho học sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022. Để chuẩn bị cho học sinh lớp 1 bắt đầu vào
học mới với phương thức học online, trực tuyến, Nhà trường xin thông báo đến phụ
huynh một số nội dung như sau:
1. Công bố danh sách lớp
- Những học sinh đã thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến được nhà trường xếp
vào 9 lớp (danh sách kèm theo).
- Phụ huynh xem danh sách lớp và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm theo số điện
thoại dưới đây. Giáo viên chủ nhiệm sẽ tạo nhóm Zalo CMHS từng lớp để trao đổi học
tập của học sinh trong lớp và những thông tin của Nhà trường.

STT

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Số điện thoại
của giáo viên

1

1.1

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

0937788378

2

1.2

NGUYỄN THỊ XUÂN

0979610784

3

1.3

TRẦN LÊ XUÂN ĐÀO

0765373506

4

1.4

TRẦN THỊ THANH TRÚC

0936296127

5

1.5

NGÔ THỊ SỸ

0919875333

6

1.6

NGUYỄN THỊ HOÀI NGHI

0342393890

7

1.7

NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN

0767818462

8

1.8

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

0704496289

9

1.9

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

0938131439

Điểm học sau
khi hết dịch
bệnh

Cơ sở 1
Tại ấp 2

Cơ sở 2
Tại ấp 5

2. Thời gian năm học
Thực hiện theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Uỷ ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022:
- Ngày tựu trường: 08/9/2021
- Từ ngày 08/9/2021 đến ngày 17/9/2021: Tổ chức các hoạt động đầu năm học,
nắm tình hình học sinh, liên hệ và hướng dẫn cha mẹ học sinh các thông tin cần thiết,

hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong nhà trường, nền nếp học tập cho học sinh khi học
tập trên môi trường internet, đảm bảo an toàn trên không gian mạng.
- Từ ngày 20/9/2021: Bắt đầu thực hiện chương trình các môn học theo thời khoá
biểu trong tuần.
* Lưu ý: Do Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách phòng chống
dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động trên sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến qua
internet.
3. Tổ chức dạy học trực tuyến qua internet.
- Phụ huynh cần chuẩn bị máy tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có
kết nối internet cho học sinh tham gia học tập.
- Giáo viên sẽ gửi các video bài dạy đồng thời sẽ tạo các phòng học trực tuyến để
tổ chức các hoạt động dạy học theo thời khoá biểu của từng lớp.
- Phụ huynh sẽ tham gia hỗ trợ các em trong các giờ học.
- Bên cạnh đó, phụ huynh tạo điều kiện cho các em tham gia học tập trên các kênh
truyền hình, giúp các em có thêm cơ hội được học tập nội dung chương trình lớp 1 đạt
hiệu quả hơn.
- Đối với những học sinh không có các thiết bị học trực tuyến, giáo viên chủ
nhiệm sẽ liên hệ và phối hợp cùng phụ huynh hướng dẫn các em học tập tại nhà.
4. Sách giáo khoa, đồ dùng học tập và đồng phục học sinh.
- Năm học 2021 - 2022, học sinh lớp 1 sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo của
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh
lớp 1 và sẽ phối hợp với phụ huynh trong việc giao nhận sách an toàn trong thời gian
phòng tránh dịch bệnh hoặc có phương án chuyển sách đến học sinh khi Thành phố nới
lỏng các quy định về giãn cách phòng chống dịch bệnh.
- Hiện tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành miễn phí Sách giáo khoa
điện tử cho tất cả các khối lớp. Phụ huynh truy cập trang web Hành trang số
https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ cho các em sử dụng sách điện tử để làm quen với chương
trình lớp 1.
- Về đồng phục học sinh: Phụ huynh có nhu cầu đăng ký trực tiếp cho giáo viên
chủ nhiệm, khi đi học trở lại sẽ được nhà trường phát cho học sinh.
Trên đây là một số thông tin về công tác chuẩn bị cho học sinh lớp 1 của trường
Tiểu học Lại Hùng Cường. Rất mong CMHS cùng phối hợp với Nhà trường thực hiện tốt
các nội dung trên../
Nơi nhận:
- Phụ huynh HS;
- Toàn thể CB, GV, NV;
- Lưu: VT.
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