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y iycjc/TJHX CUA HIEU TRU'€NG G!fl SINII VIEN TOAN TRIJ'(ING
gl'ri các em sinh viên toàn truông!
Sau mt thai gian không có ca nhim Covid-19 mcii trong cong dng, cac
hoit dng giàng dy và h9c tp cüa Nhà tming dã dn n djnh tr& 1ti. Tuy nhiên,
hin nay tInh hInh djch bnh Covid- 19 1i dang tip t%lc din bin rt phic tap, ânh
hithng rt 1n dn k hoach dào tto chung cüa Nhà truô'ng và k hoch riêng cüa
trng cá nhân sinh viên.
Vâi quan dim src khóe ngu?ñ h9c và can b là quan tr9ng nhât, Nhà trisng
dã có thông báo tam dung cong tác giâng dy l thuy& và thrc hành labo tp trung
tai Trumg, chuyn sang hInh thüc giâng dy và h9c tp trirc tuyn d phông tránh
djch bnh. Nhà trurng cüng thtu hiu nhtrng lo lang, luôn theo sat h trg sinh viên
và kjp thi thông báo, hithng dn sinh viên khai báo y t, thirc hin các bin pháp
phông tránh djch bnh theo các khuyn cáo cüa ci quan churc nàng và chInh
quyn các dja phucing.
Trong thi gian tr nay dn khi thi h9c ks', các Khoa /B mon sê tang cu6ng
áp diing các phuxing pháp giáng dy trirc tuyn cho sinh viên. Thy theo tInh hInh
din bin cüa dich bnh và kin chi dao cüa ChInh phU, B Giáo diic và Dào tao,
Dai h9c Hu và tinh Thüa Thiên Hu Nhà tru6ng s có k hoach và tao mci diu
và sirc khóe cho sinh viên;
kiên d th chüc thi hc k' phU hçip, dam bão quyn
dc bit là d& vi các sinh viên näm cui khóa, Nhà truô'ng cUng dã có k hotch
t chüc thi t& nghip phn l thuyt cho sinh viên trong các ngày 03-04/8/2020;
phn thirc hành ducic b trI phü hqp vói diu kin thi thrc hành trong th?yi gian
sau do. Các sinh viên có yu t djch t lien quan dn Covid-19 thuc din phãi
cách ly/theo dôi theo yêu cu cUa Co quan chuc nàng và khOng tham d thi t&
nghip/thi hc ki disçc thI Nba tru&ng tao diu kin thun li d sinh viên duçc
tham di,r thi dqt sau, ngay khi có các diu kin cho phép.
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Vua qua, Doàn Thanh niên — Hi sinh viên Trithng dã phát dng và nhn
dugc rt nhiu lá thu tInh nguyen cUa sinh viên tham gia trong di ngü chng dch
Covid- 19 tai Bnh vin Trithng, tinh Thusa Thiên Hu và thành ph Dà Nng. Nba
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tmng trân trçng và dánh giá cao tinh thn hy sinh vi s(rc khóe cong dng cüa các
em. Nhà trutmg së Co k hoach h trçl riêng cho các em sinh viên tinh nguyen
tham gia chng dch và mong mun các em lan tOa tinh thn, nhit huyt vi src
khOe cong dng nay cho các ban cüa mInh.
Nhà trut1ng d nghj tht câ sinh viên chü dng và sn sang phi hcp cüng Nlhà
trithng d có th tIch c1rc tham gia hçc tap, thi hpc kSr, thi t& nghip dt hiu qua
cao nht; thirc hin nghiêm tue các khuyn cáo cUa B Y t trong vic chp hánh
các bin pháp phOng ch6ng djch bnh; dng thii ththng xuyên cp nh.t email
cong v1i, luOn cp nht và khai báo y t trén h thng Health HueUMP
(covidl9.huemed-univ.edu.vn) cüa Nhà tru&ng và trén các 1mg diving NCOVI,
Bluezone và h tMng y t toàn dan (tuongtac.thuathienhue.gov.vn!yttd) d duçic
h trg kjp thai. Nu có bt kS' thc mc hay lo 1ng gI, mong các em hay lien lac
ngay vi Giáo viên chü nhim - C vn bce tap, Lath dao và chuyên viên PhOng
Dao tao dai hçc, Phông ChInh trj và Cong tác sinh viên qua din thoai ho.c h
thng email cOng v11 d duc h trg và tu vn kjp thai.
Thay mitt Ban Giám hiu và toàn th can b, giãng viên cUa Nba tri.r&ng,
Thy mong các em yen tam và lac quan, tIch circ và chü ctng dê ket nôi và hçc tp
dat kt qua t& nht. Nhà tnr&ng và các Thy Co luôn sn sang h trg và tu vn cho
các em.
Chüc các em luOn vui khOe, tr tin, chü dng và quy& thng.
Cháo than ái!
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