
 

 

 

THƯ NGỎ 

GỬI TỚI HỌC SINH NHÂN BẾ GIẢNG  

NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

Các con học sinh K1- 2K4, K2 - 2K5 yêu quý! 

Bế giảng năm học 2020-2021của chúng ta thật đặc biệt. Buổi bế giảng diễn 

ra trong những tháng ngày lịch sử, dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng, phức 

tạp ở khắp các địa phương trên cả nước. Thủ đô chúng ta đang thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chúng ta đang sống trong những tháng ngày giãn cách xã 

hội. Chúng ta không thể gặp gỡ nhau trực tiếp, gửi trao nhau những cái bắt tay, bá vai 

nồng nhiệt, những lời yêu thương, những lời chúc mừng thành tích mà các con đã đạt 

được trong năm học vừa qua. Thay vì một buổi bế giảng trang trọng với cờ hoa phấp 

phới, tưng bừng, rộn rã trong tiếng hát lời ca, chúng ta lại bế giảng năm học bằng 

những ánh mắt yêu thương, trìu mến, bằng những lời chúc mừng thành tích của các 

con qua màn hình điện thoại, máy tính. 

Các con thân mến! Năm học 2020 - 2021 là một năm học đầy biến động của 

nhà trường và đất nước. Năm học diễn ra với những đợt nghỉ dịch kéo dài, trong tâm 

trạng đầy phấp phỏng, lo âu cùng biết bao dang dở. Các con không thể đến trường từ 

đầu tháng 5 đến nay. Nhưng với phương châm “Tạm dừng đến trường, không ngừng 

học”, các Thầy Cô giáo, Cán bộ viên chức nhà trường luôn sát cánh cùng các con đổi 

mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy học, kiểm tra trực tuyến online để hoàn thành 

chương trình, nhiệm vụ năm học.Vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, Thầy và Trò 

nhà trường đã gặt hái được những hoa trái ngọt ngào. Chúng ta đã tổ chức được các 

buổi sinh hoạt ngoại khóa, Hội giảng 20/11, Hội khỏe Phù đổng, thi Học sinh giỏi 

Olympic cấp trường, công trình Thanh niên, công tác từ thiện nhân đạo và các việc 

khác… các công việc đó đã thành công rực rỡ, tạo ra sân chơi bổ ích, thú vị và hữu 

ích cho các con. Năm học 2020-2021: 

+ Về Học lực: Toàn trường có 986 HS. Trong đó, HS Giỏi: 205 HS chiếm 

20,79%; HS Khá: 674 HS, chiếm 68,36%; HS Trung bình: 105 HS chiếm 10,65%; 

HS Yếu vẫn còn 2 HS, chiếm 0,2%;  không có HS kém. 

+ Về Hạnh kiểm: Tốt: 898 HS, chiếm 91,08%; Khá: 75 HS, chiếm 7,61 %;     

    TB: 13 HS chiếm 1,22 %; không có HS hạnh kiểm Yếu. 

+ Về danh hiệu thi đua: Toàn trường có 205 HS Giỏi chiếm 20,79%;  

  674 HSTT chiếm 68,36%, 12 lớp được tặng danh hiệu lớp Tiên tiến và Tiên  

  tiến Xuất sắc, 23 học sinh được tặng thưởng do có thành tích xuất sắc trong  

  các hoạt động tập thể và công tác Đoàn. 
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   Sau những tháng ngày nghỉ dịch kéo dài, có lẽ các con đang rất ngán ngẩm, các 

con nhớ nhung những giây phút được quậy phá tưng bừng bên bạn bè, được dạo chơi 

tự do tự tại… Song, ngay tại thời khắc này, ở ngoài kia, đại dịch vẫn đang hoành hành. 

Biết bao những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm căng mình dập dịch, vật lộn với tử 

thần để giành lại sự sống cho các bệnh nhân Covid, biết bao tình nguyện viên sẵn sàng 

lên đường chi viện cho tâm dịch miền Nam, biết bao em nhỏ với hoàn cảnh éo le phải 

sống trong khu cách ly, trở thành mồ côi chỉ vì Covid, biết bao bệnh nhân F0 đang 

từng giây từng phút tranh đấu với tử thần. 

            Thầy chợt nghĩ đến câu nói của Fran KA.Clark:“Ai cũng muốn làm điều gì đó 

rất lớn lao nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất 

nhỏ”. Bởi vậy, thầy hi vọng rằng các con hãy cùng nhau chung sức chung lòng đẩy lùi 

đại dịch bằng những việc làm nhỏ bé mà thiết thực. Chúng ta ở đâu hãy ở nguyên đó, 

thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình, 

đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Đồng thời, các con hãy thường xuyên kết nối với bạn 

bè, thầy cô, chuẩn bị hành trang tốt nhất trước thềm năm học mới. Qua các con, Thầy 

xin được gửi lời cám ơn tới Cha Mẹ, gia đình các con đã tin tưởng Nhà trường và luôn 

tạo điều kiện tốt nhất để các con được học tập trong những ngày khó khăn vừa qua. Hy 

vọng rằng, chúng ta sẽ sớm được quay trở lại trường, được gặp gỡ nhau, được học tập 

trực tiếp tại mái trường THPT Nguyễn Quốc Trinh yêu dấu. Các con hãy luôn nhớ 

rằng, mái trường mang tên Trạng mãi mãi là mái nhà thứ hai, luôn ở đó, đợi chờ, dang 

rộng vòng tay đón chào các con trở lại sau cơn bão táp phong ba của đại dịch Covid-

19. Thầy chúc các con và gia đình luôn bình an. 

       Chào thân ái! 
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    Ngô Văn Nghĩa 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


