SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện công văn số 1591/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo tại công văn số 1591/SGDĐTVP ngày 30 tháng 5 năm 2021 về ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người
theo quy định giãn cách của UBND Thành phố, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
thông báo:
1. Tạm dừng các hoạt động trực tiếp tại trường đến hết ngày 14/6/2021.
2. Việc phát trả hồ sơ học sinh: CHMS và học sinh có nhu cầu hoặc đã đăng ký
nhận hồ sơ vui lòng thực hiện thao tác đăng ký online theo hướng dẫn trên trang
http://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trường hợp khẩn, CMHS liên hệ số điện thoại 090 9513930 (cô Kim Thương) để được
hướng dẫn.
3. Đối với các học sinh đã đăng ký học trực tuyến, nhà trường sắp xếp danh sách
lớp và thời khóa biểu (có thay đổi so với TKB học trực tiếp). Danh sách và thời khóa
biểu học trực tuyến được thông báo trên trang thông tin điện tử tại địa
chỉ http://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn. Học sinh nhận thông tin hướng dẫn cách
tham gia lớp học từ GV phụ trách lớp ôn tập; thường xuyên theo dõi các thông báo
được nhà trường triển khai trên trang thông tin điện tử tại địa
chỉ http://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn và thông qua GVCN.
4. Ban Giám hiệu rất mong quý CMHS và các em học sinh phối hợp với nhà trường
trong công tác tổ chức lớp, nhắc nhở học sinh tham gia học trực tuyến nghiêm túc và
chuyên cần; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND và Sở GDĐT về công tác phòng,
chống dịch COVID – 19.
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