UBND HUYỆN PHONG THỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143 /PGDĐT-CM

Phong Thổ, ngày 25 tháng 02 năm 2021

V/v Tiếp tục các biện pháp chăm sóc,
giáo dục gắn với phòng chống dịch
Covid-19 trong các cơ sở GDMN

Kính gửi: Các trường mầm non
Thực hiện Công văn số 287/SGDĐT-GDMN-TH, ngày 23/02/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, giáo dục gắn với
phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở GDMN. Phòng Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các đơn vị trường mầm non triển khai, thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 320/PGDĐT-CM ngày 20 tháng 4 năm
2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo
dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong bối
cảnh phòng, chống dịch Covid-19.
2. Lưu ý trong trường hợp trẻ em phải nghỉ học không đến trường, các
đơn vị trường không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ em mầm non mà cần
tăng cường truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện
chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà đảm
bảo an toàn và phòng chống dịch trong các cơ sở GDMN theo Công văn số
252/PGDĐT-CM ngày 31/3/2020.
3. Đối với trẻ em 5 tuổi, cần chuẩn bị tốt tâm thế, kỹ năng cần thiết để khi
kết thúc năm học, trẻ có thể sẵn sàng vào lớp một; tổ chức các nhóm liên lạc qua
zalo, viber (nơi có điều kiện) hoặc các nhóm hỗ trợ trực tiếp (nơi không có điều
kiện) giữa giáo viên và cha mẹ trẻ để chia sẻ, tư vấn hướng dẫn trẻ khi ở nhà);
cung cấp và hướng dẫn phụ huynh sử dụng bộ học liệu Bé vào lớp một nhằm hỗ
trợ trẻ trong thời gian ở nhà.
Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị trường mầm non triển khai thực
hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp
về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận CMMN) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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