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Kính gửi các phụ huynh, 
chúng tôi muốn cung cấp cho con trai / con gái của bạn một cuộc tư vấn nhóm vào thời điểm 
khó khăn này để hỗ trợ việc học của các học sinh. Do giai đoạn vừa qua chuyện yêu cầu về 
phần học ở nhà rất cao đối với học sinh và khó hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đào 
tạo từ xa, nên từ ngày 15.4.2021, chúng tôi muốn khuyến khích các cháu đi học đều đặn (sáu 
học sinh trong một nhóm, không thay đổi) nhóm trẻ em. Giáo viên của các trường sẽ hỗ trợ 
và giúp đỡ học sinh trong việc giảng dạy trực tuyến và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
Hỗ trợ này không có điều kiện và dựa trên thỏa thuận bên dưới. 

 
Thỏa thuận giữa học sinh, người đại diện theo pháp luật và nhà trường: 
 
Theo thỏa thuận chung, sinh viên cam kết: 

• Học sinh đến trường thường xuyên và đúng giờ để tham ra tư vấn nhóm từ ngày 15.4.2021. 
Lớp học sẽ diễn ra theo lịch học và lịch học hàng tuần từ 8h00 - 12h00 (13h30), ăn trưa có 
thể đăng ký kèm theo giáo viên và nhóm học của mình. Học sinh sẽ có mặt tại quầy lễ tân 
của trường mỗi ngày làm việc lúc 7:50 sáng. 

• Học sinh tham gia thường xuyên, tích cực vào tất cả các lớp học on-line và tham vấn trực 
tuyến 

• Học sinh sẽ luôn có những dụng cụ hỗ trợ cần thiết (vở ghi, sách bài tập, sách giáo khoa, 
đồ dùng hỗ trợ viết chức năng, đồ dùng hỗ trợ hình học, vở ghi chép) được chuẩn bị thích 
hợp cho việc tham vấn nhóm. Nếu cần, học sinh có thể được cho mượn một chiếc máy 
tính (PC) để học. 

• Học sinh sẽ tuân theo các quy định của trường, sẽ tuân theo tất cả các biện pháp dịch tễ 
học đã được chỉ định, sẽ tích cực và chịu trách nhiệm về việc giảng dạy của mình 

• Chỉ những học sinh khỏe mạnh không bị sốt và có các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh 
(sổ mũi, ho,...) tham gia buổi tư vấn nhóm. Trường hợp học sinh có tình trạng sức khỏe 
không đạt yêu cầu sẽ được người đại diện hợp pháp (phụ huynh) đến đón ngay khi có yêu 
cầu. 

• Học sinh sẽ được kiểm tra thường xuyên hai lần một tuần bằng, kiểm tra được giao cho 
nhà trường tập trung: LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test 

• Học sinh không phải đi thử test ở trường học. Phụ huynh có thể cùng học sinh đến chỗ 
thử test COVID của mình tự chọn và nếu đạt giấy chứng nhận kiểm tra tiêu cực tại trường 
không quá 48 giờ thì học sinh có thể có mặt tại trường. 

• Học sinh đeo khẩu trang ở các khu vực chung - khẩu trang y tế đáp ứng các tiêu chuẩn của 
MoD MZd (khẩu trang có giấy chứng nhận), hoặc mặt nạ phòng độc (tiêu chuẩn theo MoD 
MZd). Mỗi học sinh sẽ có ít nhất 2 khẩu trang (hoặc mặt nạ phòng độc) và một túi để đựng 
khẩu trang (mặt nạ phòng độc). Khi cởi ra, mỗi học sinh vứt khẩu trang (mặt nạ phòng độc) 
vào túi. 

 
 

https://www.quickseal.eu/produkty/detail-produktu/?kategorie=13&produkt=253


Các đại diện pháp lý cam kết với nhau theo thỏa thuận: 

• Đảm bảo học sinh đi học đều đặn. 

• Kiểm tra thường xuyên các nhiệm vụ trong thời khóa biểu hàng tuần (trên trang web của 
trường) 

• Hỗ trợ trẻ phát triển các thói quen làm việc đúng chức năng và hướng dẫn trẻ thực hiện 
trách nhiệm và lập kế hoạch của riêng mình (chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ, bề mặt làm việc, thói 
quen hàng ngày đều đặn và thời gian biểu đều đặn để hoàn thành nhiệm vụ ở trường). 
Chuẩn bị độc lập tại nhà không nên quá 1 giờ mỗi ngày. 

• Phụ huynh chịu trách nhiệm đối với con của mình kể từ thời điểm kết thúc giờ học và trẻ 
rời khỏi trường (theo lịch của trẻ - được xác định cụ thể theo số trẻ cuối cùng trong nhóm 
trường) 

 
Theo thỏa thuận chung, nhà trường cam kết: 

• Cung cấp sự giám sát sư phạm cá nhân và giúp học sinh tham vấn nhóm trong khuôn viên 
trường học (đây không phải là dạy kèm) 

• Nếu cần thiết, có thể mượn thiết bị (máy tính-PC) trong giờ học 
 

Nhu cầu cung cấp hỗ trợ (ngoài hình thức đào tạo từ xa) nảy sinh từ việc đánh giá 
kết quả học tập của con trai / con gái bạn trong nửa đầu năm học này đối với hình 
thức đào tạo từ xa.Hỗ trợ này không phải là một biện pháp hỗ trợ đủ điều kiện. Nhà 
trường cung cấp nó trên tiêu chuẩn và đây là một hoạt động tự nguyện của cả học 
sinh và phụ huynh, và của những người sư phạm của trường. Trong trường hợp học 
sinh và đại diện hợp pháp không thực hiện thỏa thuận đã ký kết, sự hỗ trợ cá nhân 
được cung cấp của học sinh sẽ bị chấm dứt. Một đánh giá ngắn về sự hỗ trợ đang 
diễn ra sẽ diễn ra trên không gian trực tuyến vào cuối tháng 4 (giáo viên của lớp sẽ 
liên hệ với bạn). 
 

 

Tôi đồng ý với việc đưa vào 

con trai / con gái của tôi: ………………………………………………………………………………….. từ 

lớp học: …………. từ ngày 15.4.2021 để tham ra tư vấn nhóm.  

Bằng chữ ký, tôi xác nhận rằng tôi quen biết và đồng ý với văn bản đề xuất (Thỏa 

thuận giữa học sinh, người đại diện theo pháp luật và nhà trường) về tất cả các điểm. 

 

Điện thoại liên hệ với đại diện hợp pháp của học sinh: 

Thỏa thuận được ký kết tại Praha về ngày: 

Chữ ký của học sinh: 

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật: 

Chữ ký của giáo viên chủ nhiệm lớp: 


