Thư Ngỏ
Kính gửi: Quý Phụ huynh, Quý Mạnh thường quân,
Cựu học sinh của trường.
Nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020, thay mặt tập thể nhà trường, tôi
trân trọng gửi đến Quý thầy giáo, cô giáo, nhân viên đang công tác, đã nghỉ hưu; Quý
Phụ huynh, Quý Mạnh thường quân, cùng gia đình lời chúc mừng năm mới chân thành
và tốt đẹp nhất; chúc một năm mới An Lành - Hạnh Phúc - Thịnh Vượng.
Năm học 2019-2020, nhà trường tiếp tục duy trì, ổn định, nâng dần chất lượng
giảng dạy và giáo dục, góp phần nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh. Đạt được
kết quả trên chính là nhờ sự nỗ lực, bền bỉ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
của trường đương nhiệm và nghỉ hưu, đặc biệt là Quý Phụ huynh, Mạnh thường quân,
Cựu học sinh của trường đã có nhiều đóng góp về tinh thần, vật chất góp phần vào sự
phát triển bền vững của nhà trường.
Nhằm giúp cho học sinh khó khăn vui xuân, đón tết, góp phần hưởng ứng tích cực
các phong trào thi đua của ngành phát động, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Trường
học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh phát
triển năng khiếu và phát huy tài năng của mình, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm
nhập vào học đường, Trường THCS và THPT Phú Tân tổ chức:

Đêm Văn nghệ

Sắc Xuân 2020
- Thời gian: 18g30, thứ bảy ngày 18/01/2020 (24 tháng chạp năm Kỷ Hợi).
- Địa điểm: Trường THCS và THPT Phú Tân.
Nhà trường rất mong tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, ủng hộ và đến tham dự
Đêm Văn nghệ “Sắc Xuân 2020” của Quý thầy giáo, cô giáo, nhân viên đương
nhiệm và nghỉ hưu, Quý Phụ huynh, Quý Mạnh thường quân và Cựu học sinh trường,
với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”.
Hân hạnh được đón tiếp Quý đại biểu. Chào thân ái!
Phú Tân, ngày 10 tháng 01 năm 2020
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