Đăng ký vào Hệ Anh ngữ Quốc tế (SI)
Năm học 2022-2023
Dành cho các học sinh hiện chưa học hệ Anh ngữ Quốc tế
Và các HS hiện đang học SI, ở các khối lớp 5 và lớp 9 (phải làm bài test lại)

Thưa quý phụ huynh,
Đợt nộp đơn ghi danh vào Hệ anh ngữ quốc tế cho năm học 2022/2023 sẽ bắt đầu từ hôm nay và kéo dài
đến hết ngày 28/02/2022.
Các bước cần làm :
•

•

Phụ
huynh
cần
tải
đơn
ghi
danh
ở
trang
web
của
trường
:
http://lfiduras.com/sectioninternationale điền và gửi lại đến thư ký Trung học :
sec.secondaire@lfiduras.com
Nếu phụ huynh muốn đăng ký cho con em vào hệ SI, đến khi làm hồ sơ ghi danh lại cho năm học
tới trên EDUKA, vui lòng đánh dấu vào lựa chọn : HỆ ANH NGỮ QUỐC TẾ
(SECTION INTERNATIONALE) trong phần các lựa chọn học tập.

Các khối lớp có thể đăng ký Hệ SI là từ khối 1 đến khối 11.
Bài test kiểm tra trình độ để xét vào hệ SI dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/03/2022. Các học sinh khối
lớp 5 và lớp 9 hiện đang theo học hệ SI cũng phải làm bài test nếu tiếp tục đăng ký theo học hệ SI ở lớp
06 và lớp 10 vào năm học tới.
Đối với tất cả các khối lớp, các đơn đăng ký vào hệ SI sẽ được xét duyệt tại cuộc họp của Hội đồng ngôn
ngữ trường, diễn ra vào tháng 05, dựa trên cơ sở số chỗ cho phép với hệ SI ở từng khối lớp.
Phụ huynh có thể xem các thông tin chi tiết và các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký vào hệ SI ở
trang web trường.
Trân trọng,

Ngày 09/02/2022
La Proviseure
Isabelle DUFOURG

