
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 
 

THƯ MỜI 

Kính gửi: Quý phụ huynh của học sinh lớp 10 

Trường Phổ thông Năng khiếu kính mời Quý phụ huynh (Cha/Mẹ hoặc Người giám hộ) của 

các em học sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 đến tham dự: 

HỌP PHỤ HUYNH LỚP 10 ĐẦU NĂM HỌC 2022 - 2023 

Đối với phụ huynh của khối lớp 10 

Chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, 

Anh: 

Thời gian: 08g00 ngày Chủ nhật 

(31/7/2022). 

Địa điểm: Hội trường, Tầng 5, Trường 

Phổ thông Năng khiếu, cơ sở 153 

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5. 

Ghi chú:  

+ Phụ huynh gửi xe cá nhân tại trường, hạn chế 

sử dụng ô tô do ít chỗ đỗ. 

Đối với phụ huynh của khối lớp 10 Chuyên lĩnh vực 

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ và Chuyên Khoa học Xã 

hội: 

Thời gian: 08g00 ngày Thứ 7 (30/7/2022). 

Địa điểm: Nhà hát Sinh viên, Tầng 4, Nhà Văn hóa Sinh 

viên, Khu Đô thị ĐHQG-HCM. 

Ghi chú:  

+ Phụ huynh gửi xe cá nhân tại trường hoặc Nhà văn hóa Sinh viên, 

sau khi kết thúc phiên họp chung, phụ huynh sẽ di chuyển về các phòng 

học tại Cơ sở 2 để sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm theo hướng dẫn;  

+ Đối với Phụ huynh có đăng kí xe đưa rước cho học sinh thì đi theo 

xe đưa rước; 

+ Địa điểm Nhà văn hóa Sinh viên có thể tra trên Google map với tên 

gọi địa điểm “Nhà Văn hóa Sinh viên ĐHQG” (cách Cơ sở 2 khoảng 300m). 

Chương trình họp dự kiến: 

08g00 – 09g30: Phiên họp chung 

+ Giới thiệu về các chương trình học và sinh hoạt giữa Hiệu trưởng và Quý Phụ huynh; 

+ Giới thiệu về chính sách Tư vấn hỗ trợ tâm lý, sức khỏe tinh thần cho học sinh. 

09g30 – 10g30: Phiên họp từng lớp 

+ Phụ huynh di chuyển về lớp học và sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiệm. 

Lưu ý chung:  

+ Phụ huynh vui lòng mang theo viết để thuận tiện cho việc thực hiện các loại giấy tờ; 

+ Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý phụ huynh vui lòng gửi email về địa chỉ info@ptnk.edu.vn để nhận sự hỗ trợ./. 
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