
Ngày 1 tháng 11 năm 2021 
Kính gửi Quý Phụ huynh có con em sắp vào lớp 1 

Hiệu trưởng Trường dạy học cho con em Nhật Bản tại Tp HCM 
 

THÔNG BÁO 
V.v Buổi giải thích chương trình học và trải nghiệm làm quen trường lớp cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 

 
Đầu thư, kính chúc Quý Phụ huynh có thật nhiều sức khỏe và bình an. 
Nhà trường hiểu rằng đối với tất cả các bậc cha mẹ ai cũng có mong mỏi lớn lao đó là được chào đón ngày con em mình 

được bước chân vào lớp 1. 
Vì thế, để các bé có thể an tâm bước vào ngôi trường mới, trường Nhật Bản sẽ tổ chức Buổi giải thích chương trình nhập 

học lớp 1 cho Phụ huynh song song với việc cho các bé trải nghiệm những hoạt động vui chơi học tập để làm quen với thầy 
cô và trường lớp theo nội dung thông tin dưới đây. 

Rất mong Phụ huynh dành thời gian tham gia cùng các em. 
Tuy nhiên, do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, tùy theo tình hình sắp tới cũng có khả năng sẽ phải tổ chức trực tuyến 

(qua Zoom). Trường hợp có quyết định tổ chức trực tuyến, thông tin sẽ được thông báo trên Web site của trường. 
 
Buổi giải thích chương trình học và trải nghiệm làm quen trường lớp trực tiếp 
 
1. Thời gian: Ngày 9 tháng 1 năm 2022 từ 9:50 – 11:00 (thủ tục ghi danh 9:30 – 9:50) 
2. Địa điểm: Trường dạy học cho con em Nhật Bản tại Tp HCM 

Giải thích chương trình học cho Phụ huynh  → tại nhà thi đấu 1 
Các bé vui chơi trải nghiệm lớp học  → tại các lớp học / nhà thi đấu 2 
Địa chỉ: KĐT Nam Sài Gòn, Lô M9, đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM 
Tel: (84-28) 5417 9013   email: school@jschoolhcmc.com 

3. Chương trình: Thủ tục ghi danh từ 9:30 – 9:50 (vui lòng đến đúng giờ ghi danh) 
 Sau khi ghi danh, các bé sẽ được hướng dẫn đến nhà thi đấu 2, Phụ huynh tập trung vào nhà thi đấu 1. 
(1) Giải thích chương trình học cho Phụ huynh (Nhà thi đấu 1)  9:50 -11:00 

①  Lời chào từ thầy hiệu trưởng  ② Giới thiệu sơ lược về trường và sinh hoạt của các con 
③  Hướng dẫn thủ tục nhập học  ④ Giới thiệu về hoạt động của Hội PTA 
⑤  Giải thích về việc sử dụng schoolbus ⑥  Giải đáp thắc mắc 

(2) Các bé vui chơi trải nghiệm lớp học (Lớp học / Nhà thi đấu 2)  9:50 -11:00 
Các con sẽ được tham quan một vòng các lớp học và trải nghiệm vui chơi học tập tại lớp học / nhà thi đấu 2. 

 
4. Lưu ý khác  

 Phụ huynh vui lòng tự trang bị giầy dép mang trong nhà cho mình và con nhỏ. 
 Cho các con mặc trang phục dễ vận động. 
 Gia đình tự túc về phương tiện giao thông đến trường. 

 
Chương trình nhập học được tổ chức trực tuyến (qua Zoom) 
Trường hợp này chương trình này cũng sẽ được tổ chức theo khung giờ từ 9:50 – 11:00. Liên quan đến ID và mật khẩu 

đăng nhập, nhà trường sẽ thông báo sau. Quý Phụ huynh hãy đăng nhập ID, mật khẩu và tham dự chương trình theo thời gian 
đã thông báo. 

 
5. Cách thức đăng ký tham dự: 

Phụ huynh có nguyện vọng tham dự, vui lòng truy cập trang web của trường và click chọn mục「Đăng ký tham dự 
Buổi giải thích chương trình học và trải nghiệm làm quen trường lớp dành cho học sinh lớp 1 niên khóa R4 tại 
trường Nhật Bản tại đây」, Quý phụ huynh hãy điền thông tin đăng ký theo quy định và gửi nộp trước ngày 17 tháng 
1 (thứ 6). 
Nhà trường sẽ gửi thư điện tử phản hồi đến gia đình khi đã thụ lý hồ sơ, trường hợp sau khi gửi thông tin đăng ký 
mà không nhận được mail phản hồi, cảm phiền phụ huynh điện thoại liên hệ đến trường. 
 
※ Đối tượng nhập học lớp 1 niên khóa tới sẽ trong độ tuổi theo thời gian sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2015 đến 1 
tháng 4 năm 2016.  
 
      Thông tin liên hệ: 

Trường dạy học cho con em Nhật Bản tại Tp HCM 
Thầy Takato (Hiệu phó) 
Tel: (84-28)5417 9013 


