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THÔNG BÁO NHẬP HOC
Học sinh khối 11, 12 năm học 2021 – 2022
Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch năm học 2021-2022 đối vớ
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ công văn số 2718/UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân Tp. Hồ Chí Minh về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố để
quyết liệt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19,
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Phước Long thông báo thông tin nhập
học khối 11 và 12 năm học 2021 – 2022 như sau:
I. Đồng phục
1. Thực hiện theo quy định về đồng phục của nhà trường năm học 2021 - 2022.
2. Đăng ký đồng phục (Theo đơn vị lớp năm học cũ 2020 - 2021)
- Cha mẹ học sinh đăng ký theo đường link:
https://tinyurl.com/dang-ki-dong-phuc

- Thời gian đăng kí: hạn chót là ngày 30/8/2021
II. Sách giáo khoa
Học sinh chuẩn bị bộ sách giáo khoa cơ bản hiện hành.
III. Định hướng giảng dạy
1. Học sinh học 2 buổi/ngày trong các phòng học có đầy đủ hệ thống chiếu sáng,
khang trang, đồng bộ thiết bị dạy và học hiện đại, có phục vụ bán trú.
2. Được học với đội ngũ thầy cô giáo có trình độ chuyên môn, giàu tâm huyết,
yêu thương chia sẻ giúp đỡ tận tình vì mục đích tiến bộ và trưởng thành của học sinh, có
tinh thần trách nhiệm cao, năng động không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học.
3. Học sinh được học tiếp cận với thực tế, học tập theo chuyên đề, thích ứng với
hoàn cảnh và được học tập làm việc trong phòng thực hành ở những môn mang tính đặc
thù (Lý, Hóa, Sinh, Tin,…)
4. Học sinh được sắp xếp vào các lớp tăng cường ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng
nghe nói tiếng Anh với người bản ngữ và Tin học Quốc tế MOS (Microsoft Office
Specialist- bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi trên thế
giới). Cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí theo thỏa thuận trong Đại hội CMHS.
5. Học sinh được học kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, TDTT phù
hợp với khả năng và điều kiện.
IV. Lịch công tác cụ thể
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28 /8/2021
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30 /8/2021

Nội dung
- Học sinh đăng ký nhập học, mua đồng phục.
(Theo DS lớp năm học cũ 2020-2021)
- Học sinh kích hoạt thông tin tài khoản Microsoft Teams.
- Tài khoản có sự cố: chụp báo lỗi trên màn hình máy tính
(điện thoại) và số điện thoại Zalo gửi bộ phận kỹ thuật
theo email :
teams.thptphuoclong@gmail.com
- Niêm yết danh sách học sinh theo lớp (NH 2021-2022):
+ Trang Web: http://thptphuoclong.hcm.edu.vn
+ facebook: Đoàn trường THPT Phước Long.
+ Trang tin eNetViet.
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31/8/2021

- 8h00: GVCN sinh hoạt lớp
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06/9/2021

- Học trực tuyến (dự kiến)

V. Lưu ý
1. Cha mẹ học sinh, học sinh vui lòng đọc kỹ thông tin về nội quy học sinh, đồng
phục, ... trên trang web của nhà trường.
2. Mọi thông tin thắc mắc cha mẹ học sinh liên hệ:
Cô Mai Tuyết Vân - Phó hiệu trưởng: 0909.347934 – Phụ trách về cơ sở vật chất.
Cô Nguyễn Thị Hà - Phó hiệu trưởng: 098.8582815 – Phụ trách về các thủ tục hồ
sơ và chương trình học.
Trên đây là thông báo nhập học của học sinh lớp 11 và 12 năm học 2021 - 2022
trường THPT Phước Long. Đề nghị học sinh nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Thông báo Website, bảng tin;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Thị Hồng Châu
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