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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: Quý cha mẹ học sinh trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông  

Trưa nay, tất cả các báo đồng loạt đưa tin về cuộc họp khẩn do Thủ tướng chủ trì; Theo 

đó, bộ Y tế thông báo đã phát hiện thêm 82 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng ở 2 tỉnh Hải 

Dương và Quảng Ninh (số ca thực sự lây nhiễm có thể còn cao hơn). Thành phố Hạ Long 

tỉnh Quảng Ninh là thành phố du lịch; thành phố Nha Trang cũng là thành phố du lịch, lượng 

người đi qua lại giữa 2 thành phố này rất nhiều. Nhà trường nhận thấy đi trải nghiệm thực 

tiễn trong dịp này là không an toàn cho sức khỏe học sinh. Sau khi phân tích, bàn bạc, lãnh 

đạo nhà trường quyết định hoãn chuyến trải nghiệm này cho đến khi tình hình cả nước an 

toàn về dịch bệnh. Rất mong quý cha mẹ học sinh thông cảm và đồng thuận. 

Sáng nay, toàn thể học sinh trong trường đều rất hồ hởi, phấn khởi chuẩn bị cho chuyến 

đi; Đợt dừng thứ 2 này có thể làm các con hụt hẫng. Rất mong quý cha mẹ học sinh phân tích 

và an ủi các con. Nhà trường sẽ tổ chức hội Xuân cho các con vui chơi tại trường trong tuần 

sau.  

Trân trọng cảm ơn quý cha mẹ học sinh. 
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