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Lễ Giáng Sinh 2018 
 

 Xin mời tất cả phụ huynh đến chụp hình và chung vui cùng các em Chủ Nhật 16 tháng 
12. Rất mong gặp tất cả quý vị, vì hôm nay là ngày cuối của khoá học. 
(Xin xem flyer và chương trình kèm theo bản tin này). 
 

 Học sinh sẽ đến trường vào 9 a.m. như thường lệ.  
 

 Chương trình bắt đầu vào lúc 10 a.m. Hy vọng quý vị có thể đến sớm (8:30 a.m.) để giúp trang 
trí khung cảnh Noel, ông già Noel photo booth, và sắp xếp bàn ghế. 
 

 Xin phụ huynh nhắc nhở các em mặc áo màu đỏ, trắng hoặc xanh lá cây. Chúng tôi đã chuẩn bị 
nón Giáng Sinh cho các em. 

Ban Văn Nghệ 
 ★ Đặc biệt cảm ơn cô Hà đã đến trường mỗi Chủ Nhật từ lúc niên học mới bắt đầu, tập cho các em 

hát để trình diễn trong dịp Giáng Sinh này. ★ 

 

Ban Trật Tự 
 Anh Tỷ Ngô và chị Lan sẽ phụ trách giữ gìn trật tự trong tuần này.  Xin anh chị không cho các em ra khỏi 

sân trường và dặn không được xả rác. 

 Xin cảm ơn anh Quang Thái đã giúp chúng tôi trong tuần qua. 

  

Thông Báo  
 ★ Đăng ký cho khóa học mới sẽ bắt đầu vào Chủ Nhật 6 tháng 1, năm 2019. 

 

 Chuẩn bị Tết Nguyên Đán 
 

 ★Năm nay chúng tôi sẽ tổ chức Tết vào Chủ Nhật 27 Tháng 1, 2019.     



 Như mọi năm chúng tôi sẽ tổ chức thi quốc phục cho các em từ 6 đến 10 tuổi. Xin quý vị khuyến khích 
con em mình dự thi. Xin liên lạc sớm với cô Thu (818) 789-3506. 

 ★ Đặc biệt năm nay chúng tôi có tổ chức biểu diễn quốc phục cho tất cả phụ huynh và thầy cô. Xin mời 

mọi người cùng tham dự.  Xin liên lạc Cô Hoa (818) 914-8097. 
 Phụ huynh nào có khả năng dạy hát, múa cho các em, xin tiếp tay với chúng tôi để chuẩn bị cho Lễ Tết. 

Liên lạc cô Hoa (818) 914-8097. 
 

Xin chúc quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh một mùa 

 Giáng Sinh thật hạnh phúc. 

 
                                            Nếu cần thêm chi tiết, xin liên lạc với Thầy Thắng (818) 635-4037, Cô Thu (818) 789-3506,  

      Cô Hiếu (818) 259-7719, hoặc Cô Hoa (818) 914-8097.  
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