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V/v hỗ trợ học sinh học tập trong thời gian

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lý Nhân, ngày 13 tháng 3 năm 2020

nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và TH&THCS Nhân Mỹ
Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về việc phòng chống dịch Covid-19, nhằm
thực hiện tốt việc hỗ trợ học sinh học tập trong thời gian nghỉ học để phòng chống
dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường
Tiểu học, THCS, TH&THCS thực hiện tốt một số giải pháp sau:
1. Hướng dẫn học sinh học qua truyền hình
- Các trường thông báo cho cha mẹ học sinh giờ học trên truyền hình:
Thời gian
Đối tượng
Kênh truyền hình
9 giờ
Học sinh lớp 5
VTC11
10 giờ 30 phút
Học sinh lớp 5
VTC8
7 giờ
Học sinh lớp 9
VTV7
14 giờ
Học sinh lớp 9
VTC11
14 giờ 30
Học sinh lớp 9
VTC8
16 giờ
Học sinh lớp 9
VTV7
- Phối hợp với cha mẹ học sinh để hỗ trợ việc học tập của học sinh trên truyền
hình đạt hiệu quả.
2. Hướng dẫn học sinh tham gia học tập qua mạng Internet
Tổ chức rà soát và hướng dẫn những học sinh gia đình có máy tính kết nối
Internet tham gia học tập trực tuyến, cụ thể:
- Tiếp tục tham gia các cuộc thi qua mạng đã triển khai (IOE, Violympic, Trạng
Nguyên Tiếng Việt,...).
- Tham gia các chương trình học trực tuyến trên các Website hữu ích như:
hocmai.vn; hoc24.vn;...
3. Tổ chức giao bài tập cho học sinh
Chỉ đạo giáo viên biên soạn các dạng bài tập, các dạng đề ôn tập phù hợp gửi
cho học sinh thông qua một trong các cách sau:
- Sử dụng tin nhắn điện tử, email hoặc Zalo, Messenger,... để giao bài tập, nhận bài
làm của học sinh, hướng dẫn học sinh học tập.
- Gửi tin nhắn thông báo để cha mẹ học sinh đến nhận bản in về cho học sinh
làm bài.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu
học, THCS và TH&THCS Nhân Mỹ thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Sở GD-ĐT (để b/c);
- UBND huyện (để b/c);
- LĐ phòng (để ph/h chỉ đạo);
- Các trường TH, THCS,TH&THCS (để t/h);
- Lưu: VT, GDTH, THCS.
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