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TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2021

Thực hiện chỉ đạo của Thành đoàn Tam Kỳ, chương trình hoạt động Đoàn và phong trào
thanh niên năm 2020-2021, Đoàn thanh niên trường THPT Phan Bội Châu đã ra quân tình
nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid phục
cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngày 04/7/2021 đội thanh niên tình nguyện nhà trường đã ra quân
tổng dọn vệ sinh sân trường, dọn cỏ các bồn cây; lau chùi hệ thống quạt tại các phòng học; lau
chùi cầu thang và tay vịn cầu thang. Đặc biệt đội tình nguyện đã trồng mới 15 chậu cây Mai
trúc thủy nhằm tạo không gian gian xanh dọc các hành lang phòng học.

Trong các ngày 6/7 đến 8/7 diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, đội tình nguyện đã túc trực tại
cổng trường rất sớm vào các buổi thi nhằm tiến hành đo thân nhiệt cho các thí sinh, hướng dẫn
các thí sinh giãn cách và sát khuẩn trước khi vào khu vực thi. Không quản sự khắc nghiệt của
cái nắng hè, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng những thanh niên tình nguyện vẫn nhiệt tình với
công việc của mình. Những chai nước, hộp sữa được đội tình nguyện chuyển đến các thí sinh
cùng lời chúc may mắn đã tiếp thêm động lực cho thí sinh vào phòng thi. Đội tình nguyện đã
cung cấp số điện thoại đến các thí sinh và phụ huynh nhằm kịp thời hỗ trợ nếu thí sinh gặp khó
khăn trước giờ thi.

Hoạt động “Tiếp sức mùa thi” đã thể hiện rõ vai trò của thanh niên trường THPT Phan Bội
Châu trong thời đại mới. Đoàn trường sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm tổ chức hoạt động trong
những năm tiếp theo ngày càng sôi nổi và thiết thực hơn.
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