
Sinh viên trở lại trường
học sau "một cơn bão virus"

Theo thông tin cập nhật mới nhất, lúc 6 giờ sáng ngày
26 tháng 2: Cả nước không có ca nhiễm mới bệnh
Covid. Dịch bệnh đang dần được kiểm soát hiệu quả.

Căn cứ vào kết quả buổi làm việc giữa Phòng Y tế
Quận Nam Từ Liêm và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch
COVID-19 của Trường Đại học Hà Nội vào ngày
27/02/2021, Ban giám hiệu trường đại học Hà Nội đưa
ra quyết định cho phép sinh viên quay lại trường học
từ Thứ hai, ngày 03/08/2021.

Sau một tháng gián đoạn vì Tết và các lớp học trực
tuyến do ảnh hưởng của đợt bùng phát COVID-19,
sinh viên Đại học Hà Nội đã quay trở lại học tập tại
trường với tinh thần rất háo hức và mong chờ.

                          Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày do
dịch bệnh, việc trở lại trường học tiềm ẩn
nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hưởng
ứng lời kêu gọi của Đoàn trường Đại học
Hà Nội, lớp 2TT19 đã đoàn kết tích cực
tham gia chiến dịch phòng chống và nâng
cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm
của Covid 19 với những ý tưởng vô cùng
mới mẻ.

Sự  hăng hái của các bạn trẻ
2TT19 tham gia phòng chống đại
dịch Covid-19
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ASau khi nhận được thông tin về việc áp dụng các biện
pháp ngăn chặn Covid-19 trong nỗ lực giúp chuẩn hóa
các hoạt động học tập sau Covid-19 của Ban Giám hiệu
Đại học Hà Nội, ban cán sự lớp, bao gồm hai sinh viên Vũ
Đăng Hải (lớp trưởng) và Nguyễn Thị Thanh Lam (thư
ký) nhanh chóng thông báo cho các thành viên khác.

Chúng tôi đồng hành
cùng đất nước phòng
chống dịch.
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Với trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ, lớp 2TT19 rất coi
trọng công tác phòng chống dịch.

Các sinh viên lớp 2TT19 đã thực hiện tốt thông điệp “5K”
(Nam Không) theo đúng khuyến nghị của Bộ Y tế: Khẩu
trang (Khẩu trang); Khử trùng (Khử khuẩn); Khoảng cách
(Khoảng cách); Không tụ tập (Không tụ tập); Khai báo
tình trạng sức khỏe (Khai báo y tế).



Phòng chống dịch
bệnh trong thời đại
4.0

Là những người trẻ năng động theo đuổi ngành
truyền thông, các thành viên 2TT19 đã sử dụng mạng
xã hội một cách sáng tạo để giúp mọi người có ý thức
phòng bệnh hơn chữa bệnh. Họ tự chụp ảnh mình với
khẩu trang, đăng lên mạng xã hội với hashtag "phòng
bệnh hơn chữa bệnh". Hành động ý nghĩa này đã tạo
ảnh hưởng hiệu quả trong phạm vi toàn trường, góp
phần nhỏ vào nỗ lực to lớn của cộng đồng trong việc
ngăn chặn đại dịch Covid19.

Bên cạnh đó, 2TT19 tiếp tục sử dụng các ứng dụng hỗ
trợ học tập trực tuyến một cách thông minh và hiệu
quả: tài liệu trực tuyến được gửi trước giờ học và hầu
hết sinh viên sử dụng máy tính xách tay thay vì tài
liệu giấy trong khóa học. Những tối ưu này cho phép
ngăn chặn sự lây truyền của virus khi tiếp xúc với
giấy.

Với ý tưởng sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết, 2TT19
đã được tuyên dương là một trong những tập thể xuất
sắc tham gia tích cực vào quá trình phòng chống dịch
của Trường Đại học Hà Nội.
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Thông tin liên lạc

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

2TT19 - chúng tôi  là ai?

2TT19 là lớp chuyên ngành Truyền thông Doanh
nghiệp của Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Hà
Nội niên khóa 2019-2023. Lớp có 19 thành viên,
cùng chung sở thích theo đuổi đam mê với nghành
truyền thông và các hoạt động xã hội ý nghĩa. Trong
đó anh Vũ Đăng Hải làm lớp trưởng và chị Nguyễn
Thị Thanh Lam là bí thư.
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Email: 2TT19@gmail.com
Số điện thoại: 094 990 2001 - M.Hai
Địa chỉ: km.9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh
Xuân, Hà Nội.



Les étudiant retournaient
à l'école après 
"une tempête de virus"

Selon une récente, à 6 heures du matin le 26 février: Il
n'y a pas eu de nouvelle infection à Covid dans tout le
pays. L'épidémie a commencé à montrer des signes
de déclin.

Sur la base des résultats de la réunion entre le
Département de la Santé du District de Nam Tu Liem
et le Comité directeur de prévention et de contrôle du
COVID-19 de l'Université de Hanoï au 27 février 2021,
l'école a rouvert à partir du lundi, le 08/03/2021.

Après une longue pause d'un mois au Têt et des cours
en ligne en raison de l'impact de l'épidémie de
COVID-19, les étudiants de l'Université de Hanoï
retournaient à l'école avec un esprit d'excitation et
d'anticipation.

                          Après de longues vacances au
Têt en raison d'épidémie, le retour à
l'école comporte de nombreux risques
potentiels de propagation d'épidémies.
Répondant à l'appel de l'Union des jeunes
de l'Université de Hanoi, la classe 2TT19
s'est unie pour participer activement à la
campagne de prévention 
et de sensibilisation de 
l'opinion des dangers 
de Covid 19 avec de 
nouvelles idées.

L'enthousiasme des jeunes de
2TT19 participant à la Prévention
de l'épidémie de Covid-19
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Après avoir reçu des informations sur le lancement des
mesures de dissuasion de Covid19 dans le but d'aider à
normaliser les activités d'apprentissage post-Covid-19 du
Conseil d'administration de l'Université de Hanoï, le
personnel de classe, y compris Vu Dang Hai (président)
et Nguyen Thi Thanh Lam (secrétaire) a immédiatement
informé les autres membres.

Nous accompagnons le
pays dans les actions

du service sanitaire.
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Parallèlement à la responsabilité sociale des jeunes, la
classe 2TT19 prend très au sérieux les activités de
prévention des épidémies.

Les élèves de la classe 2TT19 s'habituent à la mise en
œuvre du message dit des "5K" (Nam Khong) suivant
pleinement les recommandations du Ministère de la
Santé: Masque (Khẩu trang); Désinfection (Khử khuẩn);
Distance (Khoảng cách); Sans rassemblement (Không tụ
tập); Déclaration de l’état de santé (Khai báo y tế).



Prévention des
épidémies à l'ère 4.0

En tant que jeunes dynamiques poursuivant
l'industrie de la communication, les membres de
2TT19 ont utilisé les réseaux sociaux de manière
créative pour aider les gens à avoir un meilleur sens
de la prévention que de la guérison. Ils se prennent en
photo avec des masques, postent sur les réseaux
sociaux avec le hashtag "mieux vaut prévenir que
guérir". Cette action significative a contribué de
manière significative aux grands efforts de la
communauté pour prévenir la pandémie de Covid19.

De plus, en continuant utiliser intelligemment et
efficacement les applications d'aide à l'apprentissage
en ligne: les documents en ligne sont envoyés avant
les cours et la plupart des étudiants utilisent des
laptops au lieu de documents papier dans le cours,
cette méthode permet d'empêcher la transmission de
virus par contact avec le papier.

Avec des idées créatives et un esprit enthousiaste,
2TT19 a été proclamé comme l'un des excellents
groupes participant activement au processus de
prévention de l'épidémie de l'Université de Hanoï.
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Coordonnée

Veuillez nous contacter pour plus d'informations

2TT19 - qui sommes-nous?

2TT19 est une classe spécialisée en Communication
des entreprises du Département de française de
l'Université de Hanoi au cours de l'année
académique 2019-2023. La classe compte 19
membres, qui partagent tous un intérêt commun à
poursuivre une passion pour les médias. Dans
lequel, Vu Dang Hai est le président de classe et
Nguyen Thi Thanh Lam est la secrétaire.
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Courriel: 2TT19@gmail.com
Numéro de téléphone: 094 990 2001 - M.Hai
Adresse: km.9, rue de Nguyen Trai, district de
Thanh Xuan, Hanoï.


