SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Về thực hiện an toàn giao thông và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022
Căn cứ Công văn số 1307/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường tuyên truyền, giáo dục An toàn giao thông
cho học sinh sinh viên trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022;
Trường THPT Trần Văn Giàu thông báo:
1. Trong thời gian nghỉ lễ, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh
lưu ý tiếp tục linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo
sức khỏe cho gia đình và bản thân.
2. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường nghiêm túc thực hiện Luật
an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ, lưu ý các nội dung sau:
– “Đã uống rượu, bia – không lái xe”
– “Không sử dụng điện thoại khi đang lái xe”
– “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”
– “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”
– “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”
3. Sau thời gian nghỉ lễ, học sinh lớp 10, 11 sẽ tiếp tục kiểm tra cuối kỳ học kỳ II và
lớp 12 bước vào giai đoạn tăng cường ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó, học sinh
cần lưu ý bảo vệ sức khỏe để không ảnh hưởng đến việc kiểm tra cũng như tuân thủ các quy
định pháp luật về an toàn giao thông để tránh ảnh hưởng đến kết quả xếp loại cuối năm học.
Vì kỳ nghỉ lễ an toàn, lành mạnh, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc thông báo trên; đề nghị cha mẹ học sinh phối hợp với
nhà trường tăng cường nhắc nhở, giáo dục học sinh.
Trân trọng.
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