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THÔNG BÁO THÁNG TƯ 
 

San Diego, ngày 19 tháng 04 năm 2013  

 

Kính gởi quý phụ huynh học sinh,  

 

Trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh:  

 

1) Ngày thứ bảy 27 tháng 04 năm 2013, Văn Lang sẽ đóng cửa và không có lớp học.  Thay vào đó, toàn trường sẽ 

tham gia cuộc diễn hành ngày Lễ Đa Văn Hóa của khu vực Linda Vista (Linda Vista Multi-Cultural Fair & 

Parade).  Các em muốn tham dự cuộc diễn hành thì cần có thêm sự tham gia của phụ huynh để giúp các thầy cô 

trong việc chăm sóc các em trong khoảng thời gian này.  Nếu có thể tham gia cùng Ban Giảng Huấn, xin phụ 

huynh và các em mặc quốc phục Việt Nam và có mặt tại trường lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, 27/04/2013.  Các 

em sẽ trở lại trường lúc 12 giờ trưa sau cuộc diễn hành.   

 

Riêng các em ghi tên vào chương trình chuyển đổi tín chỉ (Accreditation Program) sẽ được tính thêm 3 giờ vào 

tín chỉ các em.  Trung Tâm Văn Lang kính mời quý phụ huynh, các em học sinh tham dự đông đủ cùng Ban 

Giảng Huấn để góp mặt và tiếng nói trong cộng đồng đa văn hóa vùng Linda Vista.  Mọi thắc mắc xin liên lạc 

cô Trang ở số (858) 243-2502.   

 

2) Hình ảnh chân dung của các em Ngày Chụp Hình (Picture Day) sẽ được trưng bày tại trường hai ngày thứ bảy 

20 tháng 4, 2013 và 04 tháng 05, 2013 tại sân trường.  Mời quý phụ huynh ghé ngang xem để chọn lựa và ghi 

danh mua.  Hình đặt mua sẽ được phân phát trong ngày thứ bảy 11 tháng 05, 2013 và thứ bảy 18 tháng 05, 

2013.   

 

3) Cuộc thi Đánh Vần kỳ II (Spelling V) dành cho toàn trường và dự án "Quê Em Ba Miền" của các em lớp 

lớn sẽ được tổ chức tại trường ngày thứ bảy 18 tháng 5, 2013.  Mong quý phụ huynh nhín chút thời giờ tham 

dự chương trình này.  Sự hiện diện đông đủ của quý vị sẽ là niềm khuyến khích và cổ vũ to lớn cho các em học 

sinh và Ban Giảng Huấn Văn Lang.   

 

Kính mời quý vị thường xuyên vào trang nhà Văn Lang tại www.van-lang.org để xem tin tức cập nhật.   

 

Thân kính,  

 

 
T/M Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang 

Hiệu Trưởng Tôn Thất Duy 

- 1984  
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