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          Số:....../TB-HC                              Biên Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO  

Về ngày tựu trường và bắt đầu năm học mới 2022 - 2023 

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh. 

Căn cứ vào Khung thời gian kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Trường TH – THCS 

– THPT Song ngữ Lạc Hồng, Hiệu trưởng nhà trường trân trọng thông báo: 

1. Ngày tựu trường 

- Thời gian: 7h15 thứ 2 ngày 01/08/2022 toàn bộ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12 

- Địa điểm tập trung:  

Khối lớp  Địa điểm  

Lớp 1  Sảnh B theo vị trí bảng tên lớp có giáo viên chủ nhiệm đón  

Lớp 6  
Hội trường A2 (lầu 3 tòa nhà A)  

Lớp 10  

Các khối lớp còn lại  Tập trung tại lớp học theo sơ đồ đính kèm thông báo này  

- Các dặn dò chi tiết theo từng khối lớp: Giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ trực tiếp phụ 

huynh, hướng dẫn dặn dò trên trang Me.lhbs.vn của lớp.   

- Các hoạt động trong ngày tựu trường: Làm quen giáo viên chủ nhiệm lớp, học tập 

nội quy và tìm hiểu các phòng học chức năng của nhà trường.  

2. Phân luồng giao thông 

Vị trí cổng Đối tượng lưu thông 

Cổng 1  

(cổng bảo vệ đường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Dành cho học sinh đi bộ vào trường.  

Dành cho phụ huynh học sinh mầm non, lớp 1 đi xe vào 

cổng phụ. 

Cổng 2 (cổng gửi xe 

đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm) 

Dành cho giáo viên, nhân viên, học sinh đi xe máy, xe 

đạp. 

Cổng 3 (cổng gửi xe 

đường N4) 
Dành cho học sinh đi xe đưa đón & đi bộ. 

3. Lưu ý 

- Giờ mở cổng trường là 06h20, phụ huynh và học sinh vui lòng tuân thủ hướng dẫn 

của giáo viên, nhân viên khi vào trường. 

- Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch nhà trường yêu cầu học sinh và phụ huynh 

đeo khẩu trang. Phụ huynh tự trang bị đầy đủ khẩu trang và bình nước riêng cho học sinh, 

nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi vào khuôn viên trường. 

- Các dịch vụ xe đưa đón, ăn và bán trú hoạt động bình thường theo lịch tựu trường 

của học sinh. 

Trân trọng! 
Nơi nhận:                                                                                
- LHBS; 

- PHHS; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

Phan Quang Vinh 
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