San Diego ngày 1 tháng 8 năm 2018
Kính thưa quý vị phụ huynh,
Toàn thể thầy cô Văn Lang San Diego rất vui mừng báo tin cùng quý vị, Văn Lang sẽ khai giảng niên
khóa 2018-2019 vào thứ bảy 8 tháng 9 năm 2018 tại ngôi trường mới, Thrive Public Schools - Linda
Vista Campuses: 2202 Comstock Street - San Diego, CA 92111 (Bayside Community Center cũ).
Trường mới, khang trang, rộng lớn cho các em sinh hoạt, học hỏi và trau dồi tiếng mẹ... đó là điều
mong ước của tất cả chúng ta.
Kết quả tốt đẹp này là do sự tin tưởng, ủng hộ của Bayside Community Center, Thrive Public
Schools đã hết sức giúp đỡ, là do nỗ lực, công sức bền bĩ của toàn thể thầy cô Văn Lang San Diego,
và quan trọng hơn hết là nhờ sự đồng hành của quý phụ huynh. Quý vị đã luôn kiên nhẫn và cùng
sát cánh với chúng tôi trong thời gian qua để tìm được cho các em một môi trường sinh hoạt, học
hành an toàn và hiệu quả nhất.
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang là trường Việt Ngữ đã phục vụ cộng đồng người Việt tại San Diego
trong suốt hơn 34 năm nay.
TTVN Văn Lang trân trọng thông báo sẽ khai giảng Niên Khóa 2018-2019:
Lúc: 9 giờ sáng Thứ Bảy 8 tháng 9, 2018
Tại: Thrive Public Schools - Linda Vista Campuses
2202 Comstock Street - San Diego, CA 92111 (Bayside Community Center cũ)
Thời gian học: Thứ Bảy mỗi tuần, 9 giờ sáng - 12 giờ trưa
Trình độ: Mẫu Giáo đến Cấp 9
Chương Trình Học: Việt ngữ, Sử Địa Việt Nam, Văn nghệ & Sinh hoạt
Lệ Phí Ghi Danh Mỗi Niên Khóa (1 năm): $250/mỗi học sinh + $10 sách giáo khoa
Cũng nên nói thêm, Văn Lang là tổ chức hoạt động không vụ lợi (501 c3 non-profit organization),
các thầy cô đều làm việc tự nguyện 100%, lệ phí ghi danh chỉ dùng để trang trải chi phí mướn cơ sở
và các sinh hoạt của trường.
TTVN Văn Lang kính mời quý phụ huynh đưa con em đến trường để học hỏi và trau dồi tiếng mẹ.
Liên Lạc:
Dương Thanh Phong (Hiệu Trưởng): (858) 229-6197
Trần Đức Việt (Hiệu Phó Điều Hành): (858) 487-8732
Nguyễn Thùy Trang (Hiệu Phó Giám Học): (858) 243-2502
Email: info@van-lang.org

