
HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA HỌC NHỜ TẠI CÁC 

ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH 

 

Căn cứ công văn số Số: 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo về việc: Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú 

do dịch Covid-19. 

Căn cứ công văn số Số: 2978/SGDĐT-QLT ngày 24/8/2021 của Sở Giáo dục 

& Đào tạo Hà Nội về việc: Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư 

trú do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số quận huyện ở Hà Nội, 

nhiều học sinh đã phải di chuyển về các địa phương cư trú và không kịp trở lại Hà 

Nội để bắt đầu năm học 2021 - 2022. 

Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống  

dịch Covid-19, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương sẽ lập danh sách và chuyển đến 

các nhà trường trên địa bàn học sinh cư trú  tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh 

học tập chương trình của năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:  

1. Phụ huynh điền thông tin vào Đơn xin học – dành cho học sinh xin học tập 

trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19 tại nơi cư trú (Theo file Word đính 

kèm). Sau khi đơn có đầy đủ xác nhận, đóng dấu đỏ thì phụ huynh gửi lại bản scan 

về cho trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương. 

+ thông qua địa chỉ mail: c1nguyentriphuong-bd@hanoiedu.vn 

2. Nhà trường sẽ phối hợp với các địa phương, nơi học sinh có nguyện vọng 

chuyển đi và chuyển đến (bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn 

bản điện tử e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng 

đối tượng. Các nhà trường taị địa phương hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều 

kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

3. Sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19, trường học tại địa phương sẽ 

xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay 

trở lại trường cũ học tập, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định. 

4. Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương sẽ nhận kết quả rèn luyện và học tập 



của học sinh (đã học tập tại trường học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại trường 

học tập; quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh khi 

quay trở lại học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

5. Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường (hoặc xin chuyển 

trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú), tạo 

thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên 

cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời bảo đảm 

thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021 

 


