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San Diego, ngày 18 tháng 02 năm 2014 

 

Kính gởi quý phụ huynh học sinh, 

 

 

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang xin kính mời quý phụ huynh tham dự  Ngày Văn Lang tại trường từ 9 giờ sáng đến 

12 giờ trưa ngày thứ bảy 08 tháng 03 năm 2014 (các em vẫn đến trường đi học bình thường). Trong dịp này quý vị 

sẽ được nghe chúng tôi tuờng trình chi tiết về các sinh hoạt thường xuyên tại trường trong suốt năm. Quan trọng 

hơn nữa là quý vị sẽ gặp gỡ trực tiếp với thầy cô phụ trách lớp để trao đổi về  tiến trình học tập của học sinh.  

 

Chương trình gồm có:  

 

1) Ban Điều Hành tường trình chi tiết và thông báo các sinh hoạt thường xuyên tại trường. 

2) Quý phụ huynh thăm viếng lớp học của các em. Quý vị sẽ được nghe thầy cô phụ trách lớp giới thiệu về 

chương trình dạy trong lớp, được xem qua bài vở, bài tập, các tác phẩm thủ công do chính tay các em làm 

tại lớp… Thầy cô phụ trách sẽ trả lời mọi thắc mắc, quan tâm của quý vị liên quan đến kết quả học tập của 

các em trong lớp.  

3) Sinh hoạt chung toàn trường gồm các trò chơi hào hứng cho các em cùng vui chơi. Bên cạnh đó thầy cô  

cũng chuẩn bị chu đáo thức ăn, nước uống để các em có một buổi tiệc nhỏ thật vui với các bạn.  

 

Chúng tôi ước mong quý phụ huynh sẽ có mặt thật đông đủ để chung vui và hỗ trợ tinh thần cho toàn thể học sinh 

và thầy cô trong Ngày Văn Lang thứ bảy 08 tháng 03 sắp tới.  

 

Mọi chi tiết, xin liên lạc Thầy Lộc ở số (619) 277-7426. 

 
 

Thân kính, 

                   
Hiệu Trưởng Phan Đặng Lộc 

       TTVN Văn Lang, San Diego 
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