
THÔNG BÁO 

Điều chỉnh việc đi học lại sau dịch Covid-19 của học sinh Bậc Tiểu học IPS (lần 2) 

 

Kính gửi: Quý Phụ huynh  

1. Thời gian đi học lại sau dịch Covid-19 của học sinh Bậc Tiểu học IPS được điều chỉnh theo lịch từng khối cụ 

thể như sau: 

- Học sinh khối 1, 2, 3: 

+ 8:00 ngày 11/5/2020 (thứ Hai): đến trường cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. 

Học sinh ra về lúc 10:00. 

+ Từ ngày 12/5/2020 (thứ Ba): đi học bình thường theo thời khóa biểu. 

- Học sinh khối 4, 5: từ ngày 11/5/2020 đi học bình thường theo thời khóa biểu. 

2.  Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường kính đề nghị Quý Phụ huynh và học sinh tiếp tục 

quan tâm và thực hiện những việc sau: 

- Mỗi học sinh cần tự trang bị khẩu trang và bình nước cá nhân. 

- Học sinh có dấu hiệu sốt, đau họng, ho, khó thở phải đi khám bệnh. Khi hết bệnh, học sinh đi học trở lại và 

gửi kết quả khám bệnh cho nhà trường. 

- Học sinh phải cách ly 14 ngày kể từ ngày đến/đi qua vùng dịch, có người thân hoặc tiếp xúc gần với người 

có đi qua vùng dịch. 

- Theo chỉ đạo của các ban ngành, Quý Phụ huynh vui lòng không vào trường cho đến khi có thông báo khác 

và đón học sinh lệch giờ từng khối đúng thời gian quy định tại cơ sở. 

- Tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được khuyến nghị để bảo vệ sức khoẻ của bản 

thân và cộng đồng. 

   Trân trọng. 

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU 

* Đối với học sinh đăng ký dịch vụ bán trú, khi đi học lại theo thời khóa biểu, các em được phục vụ ăn sáng, trưa 

và xế bình thường. 

* Đối với học sinh đăng ký xe đưa đón, xe trường sẽ đưa đón học sinh như thường lệ từ thứ Ba ngày 12/5/2020.  

 


