
NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM HỌC… 

Cứ mỗi độ bắt đầu thu, khi hương hoa sữa vào thời kỳ đẹp nhất, quyện trong từng 

hơi thở của gió nhẹ man mác khiến lòng người lâng lâng thì đó chính là Mùa thu - 

mùa tựu trường. Mùa tựu trường người ta vẫn nói là mùa dệt nên những ước mơ, 

khát vọng, đam mê của tuổi học trò với bao niềm tin yêu và hy vọng. Và mùa tựu 

trường năm nay thật đặc biệt!  

Dịch bệnh Covid đang diễn biến rất phức tạp. Chúng ta phải bảo đảm an toàn sức 

khỏe của mỗi người bằng cách học tập trực tuyến ở nhà. Sân trường không có tiếng 

nô đùa của các bạn học sinh…  

 

 

https://thanhnien.vn/suc-khoe/
https://thanhnien.vn/suc-khoe/
http://thanhnien.vn/giao-duc/nong-tphcm-dua-ra-phuong-an-ho-tro-hang-chuc-ngan-hoc-sinh-thieu-dieu-kien-hoc-truc-tuyen-1444754.html


 
 Thê nhưng năm học mới vẫn diễn ra trang nghiêm, khí thế, tạo không khí phấn 

khởi cho các em học sinh. Dù không thể đến trường nhưng các em vẫn mặc đồng 

phục, đeo khăn quàng đỏ và thực hiện chào cờ, đón năm học mới. 
  
 

 



 

Tiếng trống trường đã vang lên, năm học mới đã bắt đầu. Các em học sinh tạm 

dừng đến trường nhưng không dừng học. Các em được học dưới hình thức trực 

tuyến. Tất cả đều háo hức, cố gắng học tập thật tốt. 

 
Nếu như ngoài kia đội ngũ bác sĩ, y tế, quân đội, công an vẫn đang ngày đêm 

đương đầu trong cuộc chiến chống Covid- 19 thì mỗi thầy cô giáo sẽ mang trên 

mình sứ mệnh đưa tri thức đến với học sinh bằng tất cả sự nhiệt tâm của “liều vắc 

xin hai trong một đó là trách nhiệm và tình thương”. Các bậc phụ huynh trong thời 

gian này là người bạn lớn bên cạnh các con mỗi ngày để nhắc nhở, động viên 

con thích ứng với bối cảnh thực tại, học tập trực tuyến, luôn phấn đấu rèn luyện 

không ngừng nghỉ để xứng đáng với sự yêu thương và dạy dỗ của thầy cô, sự quan 

tâm, chăm sóc của bố mẹ. Mặc dù học online gặp nhiều khó khăn nhưng thầy và 

trò trường THCS Như Quỳnh luôn cố gắng để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo 

chương trình học. 
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Cuộc chiến chống dịch vẫn còn những khó khăn nhưng với sự đồng lòng của cán 

bộ, giáo viên, học sinh cùng các bậc phụ huynh, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng 

dịch bệnh và các em học sinh sẽ luôn được bảo vệ an toàn dưới mái trường THCS 

Như Quỳnh thân yêu. Hi vọng vào một ngày không xa, c ác em sẽ được đến 

trường, trường học sẽ lại rộn rã tiếng nói cười của thầy và trò, để “Mỗi ngày đến 

trường sẽ là một ngày vui”. 

 

 
 

 



 


