CHỈ DÀNH CHO THÍ SINH LẦN ĐẦU ĐĂNG KÝ VÀO HỆ ANH NGỮ QUỐC TẾ

Phiếu đăng ký hệ Anh Ngữ Quốc tế
Gửi qua email đến địa chỉ sec.scolarite@lfiduras.com
Với học sinh đang học tại trường, gửi trước ngày 08/04/2019
*Với học sinh mới, gửi lúc đăng ký ghi danh
Tôi muốn đăng ký cho con em tôi theo học hệ Anh ngữ Quốc tế, cho năm học 2019/2020, ở lớp:
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Tôi biết rằng kết quả cuối cùng của đơn ghi danh này chỉ được đưa ra vào tháng 06 : sau khi học sinh thi tests đầu vào cho hệ
này, tiếp đó sẽ là xét duyệt của Hội đồng ngôn ngữ vào cuối tháng 05, và sau cùng là quyết định của Hội đồng giáo viên sau cuộc họp với
Hội đồng lớp vào tháng 06.
Mọi thông tin về ghi danh và quy trình ghi danh, vai trò của hội đồng ngôn ngữ cũng như những mục tiêu định hướng của hệ Anh ngữ quốc tế đều được cập
nhật ở trang web trường : (www.lfiduras.com).

Họ HS: ……………………………

Tên : ……………..………………

Trường học năm 2018-2019:

Lớp: …………………..

Trường Pháp QT Marguerite Duras

Khác
 …………………………..…………

Trường hợp xin vào lớp 6 : Hệ ngôn ngữ học ở lớp 5 (Anglais +, nhóm…): …………………………………………………….
Ngôn ngữ khác (ngoài tiếng Pháp và tiếng Anh) mà HS nói ở nhà (nếu có ): …………………..………………………...
Thời gian dự định sống ở TP Hồ Chí Minh : ……….….năm.
Tôi biết rằng cần phải nộp kết quả học tập (của năm học trước và năm học hiện tại) cùng với đơn
này (nếu hiện không phải là HS của LFI Duras)
Tôi hiểu rằng việc học sinh học có trình độ tốt ở các môn tiếng Pháp là cần thiết để có thể theo học tốt hệ này và đã trao đổi với
giáo viên của con em mình về dự định xin cho con em theo học hệ Anh ngữ quốc tế.
Tôi, ký tên dưới đây, Ông/Bà ……………………………………….., xác nhận đã đọc và hiểu rõ những mục tiêu cũng như những yêu cầu của
hệ Anh ngữ Quốc tế. Đồng thời cũng hiểu rằng một khi đã bắt đầu theo học hệ này thì cần phải theo đến hết năm học.
Ngày : ……………………………….

Chữ ký phụ huynh : …………………………………………

