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San Diego, ngày 20 tháng 1 năm 2014 

 

Kính gởi quý phụ huynh học sinh, 

 

Trong không khí tưng bừng chào đón Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014, TTVN Văn Lang sẽ tổ chức một buổi 

sinh hoạt Hội Tết Mừng Xuân tại hội trường Bayside từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa ngày thứ bảy 25 tháng 1 

năm 2014. Các em vẫn phải đến trường lúc 9 giờ sáng để học cho đến 10 giờ 30 như bình thường. Đây là một 

dịp tốt cho các em học sinh học hỏi thêm những phong tục Việt Nam, tham gia sinh hoạt văn hóa lành mạnh, và 

đồng thời thưởng thức những màn văn nghệ thuần túy với tính cách giáo dục do chính các học sinh Văn Lang 

trình diễn. Chương trình gồm có: chúc Tết, lì xì, tìm hiểu các phong tục cổ truyền ngày Tết, các trò chơi sinh 

hoạt về Tết, văn nghệ mừng Xuân bỏ túi.  

Xin quý vị khuyến khích các em mặc áo dài và xin mời quý phụ huynh cùng tham gia với thầy cô và các em.  

 

NGHỈ HỌC: Trường sẽ đóng cửa ngày thứ bảy 1 tháng 2 , 2014 nhân ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán và sẽ tiếp 

tục sinh hoạt vào thứ bảy ngày 08 tháng 02 năm 2014.  Như mọi năm, TTVN Văn Lang sẽ tham gia hội chợ Tết 

 Hội Chợ Tết 2014 do Liên Hội Tuổi Trẻ San Diego [VAYA]và Hiệp Hội Người Việt tổ chức (Vào 

cửa tự do) 

Địa điểm: Mira Mesa Community Park, 8575 New Salem St., San Diego CA 92126 

 Thời gian: Thứ Sáu 31 tháng 1 đến Chủ Nhật 2 tháng 2, 2014 (mùng 1, 2 & 3 Tết Giáp Ngọ) 

 TTVN Văn Lang sẽ có một gian hàng thông tin và tiếp đón quý phụ huynh học sinh tại hội chợ. 

Riêng các em học sinh cũng sẽ có các màn văn nghệ, ca, vũ, hoạt cảnh tại hội chợ. Rất mong sẽ có sự 

hiện diện đông đủ của quý phụ huynh, hầu khuyến khích và ủng hộ cho các em cùng các giảng viên Văn 

Lang trong những công tác thiện nguyện phục vụ cộng đồng người Việt tại San Diego. 

Nhân dịp Tết Nhâm Ngọ 2014, toàn Ban Điều Hành và Ban Giảng Huấn Văn Lang xin kính chúc 

quý phụ huynh và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Thân ái chúc 

các em học sinh luôn tràn đầy hy vọng, tiến bộ và thành công. 

                     Thân kính, 

                                  
                        Hiệu Trưởng Phan Đặng Lộc  

   TTVN Văn Lang, San Diego 
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