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Lịch hoạt động dự kiến

Quý phụ huynh thân mến,
Chúng ta đang đi đến giai đoạn cuối năm học, với việc hoàn
thành những nhiệm vụ lớn : định hướng Parcoursup, thi cuối
cấp THCS (DNB) và THPT (kỳ thi Tú tài-Baccalauréat)
Để giúp học sinh có thể trải qua các kỳ thi một cách nhẹ nhàng
nhất có thể, các buổi sinh hoạt về thư giãn tinh thần đã và
đang được tổ chức cho các em. Ngoài ra, trong thời gian diễn
ra các kỳ thi, sẽ có một số ngày toàn trường trung học phải
nghỉ học. Nhà trường sẽ gửi thông báo sớm về các ngày nghỉ
cụ thể.
Trong điều kiện hiện tại, các môn thi vấn đáp của kỳ thi tiền Tú
tài và Tú tài sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Khoảng thời gian cuối tháng 06 sẽ là mùa « lễ hội » cuối năm
với nhiều hoạt động văn nghệ : các buổi diễn Kịch, Xiếc, múa
hát cùng các hoạt động khác.
Ngày 23/06 sẽ diễn ra cuộc thi « Tài năng » của các học sinh
khối cấp 2. Hội PHHS UPMD sẽ tham gia vào ngày thi này với
các hoạt động vui chơi dành cho khối Mẫu giáo -Tiểu học.
Ngoài ra, đêm dạ hội dành cho các học sinh khối cấp 3 cũng
đang được chuẩn bị bởi Ban đại diên học sinh khối Trung học.

Trân trọng.
Hiệu trưởng
Isabelle DUFOURG

Lịch trả sách và tài liệu tại CDI
CDI - Ngưng hoạt động cho mượn tài liệu: ngày 01/06
Trả tài liệu đã mượn : chậm nhất là thứ năm 23/06

Thứ tư 01/06 : Thi Viết Môn Lịch sử—Địa Lý - Khối SI
Thứ năm 02/06 : Thi chạy lớp GS
Thứ năm 02/06 : Thi thực hành SVT - PC - NSI
Thứ năm 02/06 : Bắt đầu giai đoạn duyệt các nguyện vọng trên
Parcoursup.
Thứ sáu 10/06 : chương trình diễn Kịch (học sinh khối cấp 3).
Thứ sáu 10/06 : kết thúc các giờ học APS & APC.
Thứ hai 13 và thứ ba 14 : Thi vấn đáp môn Van học và Lịch
sử—Địa Lý - Khối SI.
Thứ hai 13/06 lúc 17h30 : Chương trình diễn Kịch (dành cho
tất cả khán giả phụ huynh và học sinh).
Thứu tư 15/06 : Họp Hội Đồng trường MG-TH.
Thứ năm 16/06 : Thi Tú tài môn Triết học.
Thứ sáu 17/06 : Thi Viết Tiền Tú tài môn Văn học.
Từ 17 đến 22/06 : Thi Tú Tài các môn thi Vấn đáp .
Thứ hai 20 và thứ ba 21/06 : Thi cuối cấp THCS (DNB).
Thứ tư 22/06 : Họp Hội đồng toàn trường.
Thứ tư 22/06 lúc 10h00 : Chương trình Văn nghệ múa hát và
diễn Xiếc
Thứ năm 23/06 : Hoạt động hợp tác với hội PHHS UPMD - các
hoạt động vui chơi dành cho các HS khối Mẫu giáo- Tiểu học và
trong buổi chiều với khối cấp 2, với sự tập trung vào việc thể
hiện tài năng cá nhân của HS.
Thứ năm 23/06 lúc 18h00 : Chương trình Văn nghệ múa hát,
chơi nhạc và diễn Xiếc
Thứ sáu 24/06 : Đêm dạ hội HS khối cấp 3.
Từ 23 đến 29/06 : Thi Tiền Tú tài các môn vấn đáp.
Từ 27 đến 29/06 : Các môn thi DNB hệ SI.
Thứ hai 27 và thứ ba 28/06: BAC - Họp Ban giám khảo Tú tài
và công bố kết quả thi.
Thứ năm 30/06: Ngày thi lại một số môn thi Tú tài (nếu có thí
sinh thi lại).
Thứ năm 30/06: Thi Olympiades lớp CM2.
Tuần cuối năm học : Các chương trình văn nghệ khối Tiểu học
Thú sáu 01/07 : 17h00 Kết thúc năm học

Đóng cửa thư viện : thứ hai 27/06.
BCD - Ngưng hoạt động cho mượn tài liệu : ngày 06/06
Hạn cuối trả tài liệu đã mượn : 17/06.
Các em học sinh có thể đến thư viện trong giờ ra chơi buổi
sáng từ 9h40 đến 10h20 cho đến ngày 17/06.
Lịch trả sách giáo khoa khối Trung học
- Thứ năm 16/06 : Lớp 10 và lớp 12 (sau khi thi môn Triết học).
- Thứ hai 20/06 : Lớp 6
- Thứ ba 21/06 : Lớp 8
- Thứ tư 22/06 : Lớp 7 và lớp 11
- Thứ năm 23/06 : Lớp 9

Danh sách các sách đọc thêm cho năm học 2022/2023 có thể
xem tại đây en ligne.
Học sinh có thể hỏi mượn các anh chị lớp trên
nếu được
Giai đoạn thông báo kết quả xét
duyệt các nguyện vọng trên
Parcoursup sẽ bắt đầu từ thứ tư
02/06, vào cuối buổi chiều .
Để hướng dẫn các em theo dõi quá trình này, các em có thể
xem tại đường link này vous trouverez ici các lời khuyên để tiếp
cận một cách dễ dàng.

Lycée Français International Marguerite Duras - Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Route N° 11 – Long Binh – Thu Duc - Ho Chi Minh Ville - Vietnam
Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218

LFI DURAS Infos n°10 - Juin 2022
Cuộc thi chạy lớp CM1 năm nay đã diễn ra vào một
ngày nhiều nắng. Chúc mừng tất cả các em đã hoàn
thành cuộc thi và nhất là các em đã giành chiến
thắng: Lana, Phung Lam, My Anh, Anthony, Hugo và
Solal.

Thứ năm 23/06
Ngày « lễ hội » tổ chức với sự hợp tác của hội UPMD.


Các hoạt động vui chơi dành cho học sinh khối
Mẫu giáo-Tiểu học.



«Photo booth»,



Cuộc thi « Tài năng trẻ » tổ chức bởi
Ban đại diện HS trung học CVLC



Chương trình văn nghệ cuối năm (diễn
Xiếc, múa hát, chơi nhạc).



Tiệc nhẹ

Hoạt động trao đổi sách (bourse aux livres) cũng
sẽ diễn ra trong ngày này.

Vài tuần trước, học sinh lớp CM2 D đã
hoàn thành chương trình MAG của
năm. Các phóng sự, phỏng vấn, phỏng
vấn nhanh… Hãy cùng khám phá với
đường link sau à découvrir
immédiatement !

Các chương trình diễn Kịch
Thứ sau 10/06 - Small Talk de Carole
Fréchette 14h00 : dành cho khán giả HS khối cấp 3
17h00 : dành cho khán giả phụ huynh
Thứ hai 13/ 06- Cendrillon de Joël
Pommerat [tout public]
17h30 : dành cho khán giả phụ huynh

*Với các chương trình diễn ra lúc 17h00, cần phải đăng ký để đến xem. Xe đưa đón có
thể được tổ chức tùy theo số lượng người đăng ký. Đăng ký tại đây INSCRIPTION ICI
chậm nhất là thứ hai 06/06.

Chương trình văn nghệ cuối năm sẽ bao gồm
diễn Xiếc, chơi nhạc và múa hát. Các em đang
tích cực tập luyện chuẩn bị cho chương trình,
kể cả thứ bảy.
Chúng ta chờ đón chương trình diễn ra vào
ngày 23/06.
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