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Kính thưa quý phụ huynh học sinh,
Trong khuôn khổ thành lập một trường Việt Ngữ tại Kanata, chúng tôi đã tiếp xúc với Bộ Giáo Dục (CEPEO
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario) và đã được sự chấp thuận của Bộ Giáo Dục để mở lớp
dạy hè tiếng Việt tại Kanata.
•
•
•
•
•

Lớp dạy Việt ngữ sẽ dành cho trẻ em từ lớp mẫu giáo đến lớp 8.
Lớp học sẽ bắt đầu từ 2 tháng 7 đến 9 tháng 8 năm 2013.
Mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng
Tại trường tiểu học Kanata số 1385 đường Halton Terrase (École élémentaire publique Kanata).
Trong trường hợp nhiều học sinh ghi danh thì sẽ có thêm lớp dạy vào buổi chiều.

Thành phần giáo viên là các cô giáo dạy tại trường Lạc Việt trong niên khóa vừa qua. Nếu quý vị muốn
cho con em theo học lớp dạy tiếng Việt, xin quý vị vui lòng điền vào đơn xin học đính kèm và gởi về điện
thư của Cộng Đồng Người Việt Ottawa và lệ phí ghi danh là $10 sẽ đóng trong ngày đầu nhập học. Để
chúng tôi mau chóng làm việc với Bộ Giáo Dục CEPEO, vì thời gian ghi danh quá gấp rút, xin quý vị vui
lòng gởi đơn đến chúng tôi trước ngày 18 tháng 6 năm 2013.
Muốn biết thêm chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thư: llephan@rogers.com hay
điện thoại số 613-521-9079. Chúng tôi mong rằng quý vị hưởng ứng chương trình dạy hè này để chúng ta
chuẩn bị có một trường Việt Ngữ tại Kanata trong tháng 9 sắp tới tại trường tiểu học Kanata (École
élémentaire publique Kanata)
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