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THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC VIỆT NGỮ 2018
Seattle, ngày 26 tháng 1 năm 2018
KÍNH GỬI: Quý vị Phụ Huynh Học Sinh
Nhằm mục tiêu bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa truyền thống của người Việt, chúng tôi tổ
chức các lớp học tiếng Việt (nghe, nói, đọc và viết) để giúp trẻ em gốc Việt hiểu biết về lịch
sử, địa lý, văn học, và phong tục tập quán của dân tộc.
Các lớp học của Trường Việt Ngữ VĂN LANG (năm thứ 24) vẫn sẽ được tổ chức
hàng tuần vào mỗi tối thứ Sáu, từ 6 giờ 00 đến 8 giờ 30.
Địa điểm học và ghi danh: Trường Chief Sealth International High School
2600 SW Thistle Street – Seattle, WA 98126
Ngày ghi danh: Thứ Sáu, ngày 2/2 và 9/2/2018 (từ 6:00 pm – 8:30 pm)




Ngày khai giảng: Thứ Sáu, ngày 2/3/2018 (từ 6:00 pm – 8:30 pm)

Xin lưu ý:
 Ngày Khai giảng (2 tháng 3) sẽ bắt đầu 2 tuần sau ngày ghi danh cuối (9 tháng 2)
 Trường chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên (yêu cầu phụ huynh mang theo giấy khai
sinh khi ghi danh Lớp Vỡ Lòng)
 Đính kèm là đơn ghi danh nhập học cho niên khóa 2018.
 Trường có lớp VSL dành cho người lớn
 Trường có lớp ESL miễn phí
Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển và mở rộng, Trường luôn cần tuyển thêm các thiện
nguyện viên đã từng giảng dạy tiếng Việt hoặc yêu thích công việc này (trường có lớp
hướng dẫn về phương pháp giảng dạy). Rất mong được sự cộng tác của quý phụ huynh và
các bạn trẻ. Xin liên lạc chúng tôi qua số điện thoại (206) 497-4796, hoặc qua email:
vanlangwa@gmail.com để biết thêm chi tiết.
Xin thành thật cám ơn quý vị
BAN ĐIỀU HÀNH
TRƯỜNG VIỆT NGỮ VĂN-LANG SEATTLE
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ANNOUNCEMENT
REGISTRATION FOR VIETNAMESE CLASSES 2018
Seattle, January 26th, 2018
Dear Parents and Students:
With the purpose of preserving the Vietnamese language, culture, and heritage, we
offer Vietnamese classes (listen, speak, read and write) to help children of Vietnamese
origin to understand the history, geography, literature, ethics, core values and customs
of Vietnam. Van-Lang school will offer weekly evening classes, every Friday from
6:00 PM to 8:30 PM.
 Registration and enrollment location: Chief Sealth International High School
2600 SW Thistle Street – Seattle, WA 98126
 Registration date: Friday, February 2nd and February 9th 2018 (6:00pm -8:30pm)
 Enrollment start date: Friday, March 2nd 2018 (6:00pm - 8:30pm)
Please note:
 First day of school (Mar 2nd) will start two weeks after the last registration day
(Feb 9th)
 We accept students 7 years old and older
 For new students, please bring birth certificate to register for classes.
 Attached is the registration form for this school year 2018
 We offer VSL class for adults
 We also offer ESL classes free of charge for adults
Our school is growing and expanding. We are seeking for volunteers who have teaching
experience or have a passion for teaching Vietnamese. We offer training classes
covering teaching means and methods for new volunteers. We would love to have you
join our teaching team and look forward to working with you. For more information,
please contact us at (206) 497-4796 or email us at vanlangwa@gmail.com.
Sincerely,
Van-Lang Management Team

