
              PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC  

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS PHƯỚC VĨNH TÂY 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai công tác tư vấn học đường 

Năm học 2019 – 2020 

Căn cứ kế hoạch số 160/KH-TH&THCSPVT ngày 28 tháng  8 năm 2019 của Hiệu 

trưởng trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây về việc triển khai công tác tư vấn học 

đường tại trường học; 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường; 

Ban tư vấn học đường thông báo đến toàn thể học sinh về công tác tư vấn học đường 

tại trường học như sau: 

1. Đối tượng được tham gia tư vấn khi có nhu cầu:  

Tất cả học sinh cấp Trung học cơ sờ tại trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây 

2. Người trực tiếp làm công tác tư vấn:  

Cô Phạm Thị Cơ – SĐT: 0385210181 

Cô Trương Thị Ngọc Châu – SĐT: 0386241189 

Cô Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên – SĐT: 0333339718 

Cô Mai Thanh Anh Thư – SĐT: 0915657647 

Ghi chú: Học sinh có thể lựa chọn nhà tư vấn mà học sinh tin cậy. 

Email: tuvanhocduong2019@gmail.com 

3. Thời gian tư vấn: 

Tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, học sinh có nhu 

cầu thì đặt lịch trước để giáo viên sắp xếp 

Lịch trực tư vấn cố định 
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4. Nội dung tư vấn 

• Học sinh gặp khó khăn trong vấn đề học tập 

• Học sinh gặp khó khăn trong các mối quan hệ (gia đình, thầy cô, bạn bè…) 

• Học sinh gặp khó khăn trong vấn đề chọn trường, chọn nghề 

• Học sinh gặp khó khăn trong vấn đề giới tính, sức khỏe và các vấn đề tâm 

sinh lý khác. 

5. Các hình thức tư vấn 

- Trực tiếp tại phòng tư vấn  

- Thông qua điện thoại 

- Thông qua hộp thư 

Trên đây là thông báo về hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường, năm 

học 2019 – 2020. Rất mong tất cả các em học sinh mạnh dạn gặp gỡ và trao 

đổi với các nhà tư vấn khi các em gặp khó khăn. 

         T/M TỔ TƯ VẤN 

            TỔ TRƯỞNG 


