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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học
của học sinh do dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc và các CSGDMN NCL
Thực hiện Công văn số 416/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở
GDĐT Bình Dương về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch
bệnh Covid-19,
Phòng GDĐT Phú Giáo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung
cụ thể như sau:
1. Thông báo cho học sinh, cha mẹ học sinh cấp học mầm non, tiểu học và
trung học cơ sở tiếp tục kèo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid19 từ ngày 17/3/2020 cho đến khi có thông báo cho đi học trở lại.
2. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến tất cả giáo viên trong đơn vị
thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020
của Bộ GDĐT về việc tăng cường dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian
nghỉ học để phòng, chống Covid-19; Công văn số 54/PGDĐT-GDTH ngày
02/3/2020 của Phòng GDĐT về việc tăng cường các giải pháp ôn tập cho học sinh
tiểu học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng dịch Covid-19; Công văn số
40/PGDĐT-THCS ngày 18/02/2020 về việc tăng cường quản lý, nâng cao chất
lượng hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học trong thời gian tạm nghi phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
3. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến CMHS tiếp
tục quản lý chặt chẽ thời gian và sinh hoạt của con em mình. Thực hiện nghiêm quy
trình phòng, chống Covid-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ
Y tế, Bộ GDĐT và Công văn số 48/PGDĐT-NGLL ngày 26/02/2020 của Phòng
GDĐT về việc chuẩn bị và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học
sinh đi học trở lại.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị, Chủ các
CSGDMN NCL triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.
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