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THOÂNG BAÙO  

VEÀ LEÃ KHAI GIAÛNG VAØ LEÃ NHAÄP HOÏC 

Chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc vaø thoâng hieåu maø Quyù Phuï huynh ñaõ daønh cho hoaït ñoäng giaùo duïc cuûa nhaø 

tröôøng trong thôøi gian qua. 

  Xin thoâng baùo ñeán Quyù vò veà Leã chaøo ñoùn giaùo vieân môùi, Leã khai giaûng vaø Leã nhaäp hoïc seõ ñöôïc tieán haønh nhö 

lòch trình sau. 

❋LỊCH NGHỈ CUỐI NIÊN HỌC CŨ ĐẦU NIÊN HỌC MỚI (NGHỈ XUÂN) 

Từ ngày 13 tháng 3 (thứ 7) đến ngày 8 tháng 4 (thứ 5) 

❋LỄ KHAI GIẢNG 

   1. Thời gian và chương trình:    Ngày 9 tháng 4 (thứ 6) 

             . Giờ đến trường     8:05 

            ※ Riêng học sinh mới vui lòng đến trường cùng với Phụ Huynh trước 8:00. 

             . Lễ chaøo ñoùn giaùo vieân môùi - Lễ khai giảng (diễn ra tại các lớp học) 8:30 – 9:15 

            ※ Phần chào hỏi của giáo viên mới sẽ được tiến hành qua Youtube. 

             . Sinh hoạt theo khối lớp  tiết thứ 2 và 3 

             . Giờ tan trường         11:30 

    2. Lưu ý: 

 Vật dụng cần mang theo : giỏ xách, dụng cụ ghi chép, giẻ lau bàn, bình nước, bài tập trong kỳ nghỉ 

xuân “Haruyasumi no kadai”.v.v… 

 Không cần mang theo cơm trưa. 

 Mặc áo thun trường Polo shirt màu xanh đen dành cho sự kiện. 

 Từ ngày 9 tháng 4 (thứ 6) đến trường và tan trường bằng lộ trình xe buýt mới. 

 Lộ trình xe buýt sẽ được đăng tải trên Google Classroom và App sử dụng xe buýt. 

※ Ngày đăng tải : 5 tháng 4 (thứ 2) 

 

❋LEÃ NHẬP HỌC   

1 Thôøi gian vaø chöông trình:     Ngaøy 12 thaùng 4 (thöù 2) 

       . Đón khách   8:50 ~ 9 :15 

       . Lễ nhập học  10:00 ~ 10:50 

    . Sinh hoạt theo khối lớp 11:00 ~ 11:30 

    . Chụp hình kỷ niệm  11:35 ~ 12:10 

    . Thời gian mua dụng cụ học tập 11:50 

    . Tan trường (sau thời gian mua dụng cụ học tập)  ra về cùng Phụ Huynh.      

      2. Lưu ý: 

            . Lễ nhập học chỉ dành riêng cho học sinh mới nhập học. Từ khối lớp 2 ~ lớp 6, lớp 8, lớp 9  

             được nghỉ học. 

            . Các anh chị em của học sinh nhập học mới cũng có thể tham gia buổi lễ cùng với Phụ Huynh. 

            . Học sinh mới có thể sử dụng xe buýt bắt đầu từ sáng ngày 13 tháng 4 (thứ 3). 

 


