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Seattle, ngày 29/1/2016

THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC VIỆT NGỮ 2016

KÍNH GỬI: Quý vị Phụ huynh Học sinh
Nhằm mục tiêu giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa truyền thống của người Việt qua việc
giảng dạy tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết), giúp trẻ em gốc Việt hiểu biết về lịch sử, địa
l , văn học, luân l , đạo đức và phong tục tập quán của dân tộc, các lớp học của Trường
Việt Ngữ VĂN-LANG (năm thứ 22) sẽ được tổ chức hàng tuần vào mỗi chiều 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 St – Seattle, WA 98126



Ngày ghi danh:



Ngày khai giảng: Thứ Sáu, ngày 4/3/2016

Thứ Sáu, ngày 19/2 và 26/2/2016 (từ 6:00 pm – 8:30 pm)
(từ 6:00 pm – 8:30 pm)

Trường chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên (xin phụ huynh mang theo giấy xác nhận
năm sinh của con em khi ghi danh Lớp Vỡ Lòng). Trường có lớp nh ngữ L (mi n
ph , dành cho phụ huynh).
Trong chiều hướng phát triển hiện nay trường cần tuyển dụng thêm các giáo viên
thiện nguyện đã từng giảng dạy tiếng Việt hoặc yêu th ch 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 số điện thoại (206) 497-4796 , hoặc địa chỉ email:
vanlangwa@gmail.com để biết thêm chi tiết.
Xin thành thật cám ơn qu vị.
BAN ĐIỀU HÀNH
Trường Việt Ngữ VĂN-LANG

