UBND HUYỆN AN PHÚ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 948/PGDĐT-GDTHCS

An Phú, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp nhận và tạo điều kiện học tập

cho học sinh di chuyển về cư trú tại
địa phương

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc
Thực hiện Công văn số 2959/SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 12 tháng 10
năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tiếp nhận và tạo điều
kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương.
Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng các trường học trực thuộc khẩn trương
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở của huyện An Phú từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển về cư trú tại
địa phương được tham gia vào học tập tại trường trong thời gian sớm nhất, đồng
thời hoàn thành thủ tục chuyển trường cho học sinh các tỉnh, thành phố khác
đang cư trú tại huyện An Phú về địa phương để tiếp tục tham gia học tập theo
quy định.
2. Chủ động, linh hoạt sắp xếp, biên chế lớp cho học sinh tham gia học tập;
tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức để các em được trang bị đầy đủ kiến
thức, kịp thời hoàn thành chương trình các môn học theo kế hoạch giáo dục của
nhà trường.
3. Quan tâm hỗ trợ về điều kiện học tập cần thiết như: thiết bị học trực
tuyến, dụng cụ học tập, sách giáo khoa, tài liệu học tập; phân công giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi, động viên và hướng dẫn cách học để các em
cố gắng vượt khó, tự tin vượt qua và hoàn thành việc học đạt kết quả cao nhất.
4. Tiếp tục thống kê trực tuyến số liệu học sinh đã tiếp nhận hàng ngày đến
hết ngày 23/10/2021 tích hợp trong báo cáo trực tuyến về tình hình học sinh đầu
năm do bộ phận Tổng hợp triển khai để Phòng GDĐT nắm thông tin và kịp thời
chỉ đạo công tác tổ chức dạy và học của các đơn vị.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn
vị liên hệ về Phòng GDĐT (bộ phận Giáo dục Trung học cơ sở) để được hướng
dẫn thêm.
Yêu cầu hiệu trưởng các trường học trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm
túc nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
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