
 

 

 
 

       

     Nhà trường trân trọng gởi lời cảm ơn đến Quý vị phụ huynh vẫn luôn tin tưởng, đồng hành 

cùng các hoạt động giáo dục của nhà trường trong suốt thời gian qua cũng như trong năm mới 

này. Xin gửi thông báo liên quan đến việc các em học sinh sẽ đến trường sau thời gian nghỉ Tết 

Nguyên đán. 

     Thông tin và tình hình diễn tiến gấp rút gây nhiều bất tiện cho phụ huynh, rất mong nhận 

được sự thông cảm từ phía Quý vị. 

 

Khối trung học 

 Từ ngày 7 tháng 2(thứ 2)  ~   giờ học trực tiếp bình thường 

 

Khối tiểu học 

 Từ ngày 7 tháng 2 (thứ 2)  ~  tiếp tục giờ học trực tuyến 

 Từ ngày 14 tháng 2 (thứ 2) ~  giờ học trực tiếp bình thường 

 

Tham quan dự giờ 

 Ngày 15 tháng 2 (thứ 3)    khối lớp 3, lớp 5 

 Ngày 16 tháng 2 (thứ 4)    khối lớp 2, lớp 6 

 Ngày 17 tháng 2 (thứ 5)    khối lớp 1, lớp 4 

 Ngày 18 tháng 2 (thứ 6)    khối trung học (mặc dù khối trung học đến trường bình  

                                                thường nhưng lịch tham quan vẫn dời sang ngày này) 

      ※ Liên quan đến thời gian, chi tiết lịch trình v.v… sẽ có thông báo sau. 

      ※   Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát lại nguyện vọng sử dụng xe buýt cho buổi tham quan  

            dự giờ. Rất mong Quý phụ huynh thông hiểu, và hợp tác. 

 

 Triển lãm tác phẩm thủ công, mỹ thuật 

 Thời gian:    từ ngày 15 tháng 2 (thứ 3) ~ ngày 18 tháng 2 (thứ 6)  9h sáng ~ 16h chiều 

 Địa điểm:     tại nhà thi đấu 1 

※ Phụ huynh vui lòng dành thời gian thưởng lãm tác phẩm khi đến tham quan dự giờ 

tại trường. 
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