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THÔNG BÁO 

 Thời gian đi học lại của học sinh khóa 2018, 2019  

 sau nghỉ do dịch bệnh COVID-19 
 

Thực hiện Công văn 1556/UBND-VX ngày 28 tháng 4 năm 2020 và Công văn số 

11275/SLĐTBXH-GDNN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc đi học lại của sinh viên, học sinh, học viên các cơ 

sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố;  

Trường Trung cấp nghề Quang Trung thông báo đến Quý Phụ huynh học sinh và 

các em học sinh khóa 2018, 2019 của trường về thời gian đi học lại sau nghỉ do dịch 

bệnh Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Đối với học sinh 02 lớp văn hóa phổ thông (lớp 10, 11) theo chương trình Giáo 

dục thường xuyên (7 môn) nhập học ngày thứ Sáu 08/ 5/ 2020; lớp 11 nhập học buổi 

sáng lúc 07 giờ 30; lớp 10 nhập học buổi chiều lúc 13 giờ 00 theo thời khóa biểu của 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường thường Quận 12. 

2. Đối với học sinh các lớp nghề và văn hóa 4 môn khóa 2018, 2019 nhập học 

ngày thứ Hai 11/ 5/ 2020 (lịch học cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Trường 

Trung cấp nghề Quang Trung trước ngày 06/ 5/ 2020). 

3. Học sinh các lớp tiếp tục học online theo kế hoạch đã phổ biến đến khi nhập 

học chính thức theo thông báo trên. 

4. Để đảm bảo phòng tránh dịch bệnh, học sinh mang khẩu trang khi ra đường và 

trong lớp học; học sinh có biểu hiện sốt, ho phụ huynh thông báo đến nhà trường cho 

phép các em nghỉ học đến khi khỏi bệnh. Học sinh sẽ được kiểm tra thân nhiệt, hướng 

dẫn khai báo y tế, vệ sinh khử khuẩn, giãn cách lớp học để đảm bảo an toàn phòng 

tránh dịch bệnh trong nhà trường. 

Phụ huynh và học sinh theo dõi thường xuyên trên website, facebook của trường 

để biết thời khóa biểu học tập và nhắc nhở học sinh đi học đúng thời gian. 
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