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THƯ NGỎ 
V/v tổ chức khóa ôn tập hè 2018 

Kính gửi: Quý phụ huynh. 

Lời đầu tiên, Trường TH - THCS - THPT VẠN HẠNH xin gửi đến Quý phụ huynh lời chào trân trọng, lời 

chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. 

Theo Quý Phụ huynh, hè là thời gian để vui chơi hay tranh thủ học tập? Làm thế nào để cân bằng hai việc 

này? Làm thể nào để quản lý tốt con em, giúp con em mình tích cực, năng động hơn, tránh sự trì trệ của thời 

gian biểu quá buồn tẻ chỉ với ti vi, truyện tranh, games, facebook....? 

Để tạo môi trường hoạt động lành mạnh, bổ ích cho học sinh, trường TH - THCS - THPT VẠN HẠNH tổ 

chức khóa bồi dưỡng hè từ lớp 1 đến lớp 12. 

Khóa ôn tập hè 

Thời gian: 02/7/2018 đến 27/7/2018 

Hình thức học: Hai buổi, Bán trú, Nội trú 

Thời gian học: Từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiểu học: Sáng: 07h15 – 10h30 (nhận học sinh từ 6h30) 

 Chiều: 14h00 – 16h30 (trả học sinh đến 17h00) 

Trung học:  Sáng: 07h00 đến 11h00 

 Chiều: 13h00 đến 15h30 

Chương trình học: 

- Bồi dưỡng kiến thức các môn: 

 Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Công nghệ thông tin (đối với Tiểu học) 

 Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh (đối Với Trung học) 

- Bồi dưỡng kỹ năng sống và các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, khám phá khoa học 

- Tham quan du lịch, sinh hoạt ngoại khóa 

Biểu phí: 

LỚP HỌC PHÍ LỚP HỌC PHÍ - Tiểu học: 

+ Ăn sáng: 15.000đ/suất 

+ Ăn trưa: 30.000đ/suất 

+ Ăn xế: 10.000đ/suất 

- Trung học: Ăn trưa: 35.000đ/suất 

- Mỗi lớp có 1 giáo viên quản lý toàn thời gian (giờ học, ăn, 

ngủ, chơi) và hướng dẫn ôn bài. 

1 1.300.000 6 1.750.000 

2 1.300.000 7 1.750.000 

3 1.400.000 8 1.950.000 

4 1.500.000 9 2.050.000 

5 1.600.000 10 2.050.000 

  11 2.450.000 

Với sự chuẩn bị chu đáo đầy đủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên kết hợp với tích 

lũy bề dày kinh nghiệm, sự quan tâm chăm sóc của giáo viên đến từng học sinh, chúng tôi tin tưởng sẽ mang 

đến cho quý phụ huynh sự hài lòng nhất. 

Trân trọng.  
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