Chiu 31/5, Ban Ch o Hot ng hè phng Hòa Khánh Bc t chc chng trình "Vui hi vào hè nm
2019" và tuyên truyn phòng chng, gim thiu lao ng tr em.
Ti bui l, ng chí Tô Ngc Quang, Trng Ban ch o hot ng hè ã trin khai K hoch t chc hot ng
hè nm 2019 ca phng Hòa Khánh Bc vi ch "Thiu nhi Hòa Khánh Bc vui hè an toàn, hc
ngàn iu hay". Theo ó, thi gian t chc các hot ng hè bt u t ngày 31/5 n ngày 20/8/2019.
Trong dp hè này, các em nh trên a bàn s có c hi c tham gia nhiu hot ng hè vui ti, b ích
nh: Tp hun sinh hot hè; phòng chng ui nc, tai nn thng tích và k nng sng cho thanh thiu
nhi; Tuyên truyn phòng chng xâm hi cho tr em; tham gia hi tri "Tip bc cha anh"; Ngày hè
quân i; tham gia hành trình "Kt ni yêu thng"; "Ngày hi Sc màu"; Hành quân v ngun;
tham quan dã ngoi tìm hiu di tích lch s; tham gia ngày hi Sách; Dân vn tình nguyn hè;
Tip sc mùa thi…

Tuyên truyn phòng chng, gim thiu lao ng tr em
Ti bui l, các em nh cng c nghe Thc s Phm Th kim Duyên, ging viên khoa Tâm lý, i hc S
phm à Nng tuyên truyn các kin thc v Lut lao ng tr em, an ninh mng, xâm hi tình dc, và
sc khe sinh sn.

Bàn giao danh sách sinh hot hè

Trao quà cho hc sinh nghèo vt khó
Dp này, Ban ch o hot ng hè ã bàn giao danh sách sinh hot hè ca các em hc sinh cho Bí
th chi oàn khu dân c qun lí. c bit, nm nay, phng Hòa Khánh Bc tip nhn gn 3.000 em hc
sinh v tham gia sinh hot hè ti a phng. Ban t chc cng trao 56 sut quà cho các tr em
nghèo và m côi vt khó hc gii, mi sut tr giá 300 ngàn ng.
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