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Infos 

Sau nhiều sự kiện khác nhau, từ tuần lễ các trường Pháp trên thế 

giới với nhiều hoạt động phong phú, các cuộc gặp trao đổi về 

định hướng học tập, các cuộc họp hội đồng lớp cuối học kỳ, và 

các cuộc gặp giáo viên- phụ huynh, thì kỳ nghỉ cuối năm đã đến.     

Tôi chúc các em sẽ được nghỉ ngơi thật thoải mái và trở lại học 

tập tốt với thật nhiều năng lượng và niềm vui. Sẽ có nhiều sự 

kiện khác chờ đón các em, đặc biệt là giải đấu Coupe du Mekong 

mà trường sẽ tổ chức với sự tham gia của rất nhiều trường Pháp 

trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.    

Một số sự việc xảy ra gần đây nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết 

phải cẩn thận hơn trong việc sử dụng các thông tin cá nhân trên 

các mạng xã hội, và sử dụng xe 2 bánh khi di chuyển trên đường. 

Các quy định hiện hành trong đó có luật giao thông đường bộ 

đều có mục tiêu quan trọng trước hết là bảo vệ mỗi cá nhân và cộng đồng. Việc không chú ý đến những quy định này khiến 

chúng ta đôi khi phải đối diện với những hệ quả không mong muốn, từ không vui đến đáng tiếc đối với các nạn nhân cũng như 

gia đình của họ, đến từ sự bất cẩn của mình. Phụ huynh vui lòng dành thời gian trong gia đình để nói chuyện thêm với con em.    

Cuối cùng, tôi xin được cám ơn đến quý phụ huynh, các em học sinh, các thầy cô giáo và toàn thể nhân viên trường, đã cùng tạo 

nên một học kỳ đầu tiên của năm học thật hiệu quả, cho các em niềm vui đến trường, cùng học tập và trưởng thành trong một 

môi trường đa văn hóa và mang nhiều giá trị của trường quốc tế Pháp. 

Hiệu trưởng, 

M. Jean-Hugues MOTA  

 

Lịch hoạt động  

- 06.01: Trình bày về Parcoursup cho HS lớp 12. 
- 10.01: Trình bày về Parcoursup với phụ huynh (visio). 
- 9 đến 14.01 :  Giải Coupe du Mekong. 
- 12.01: cuộc thi chạy Cross các lớp CE2. 
- 11 đến 13.01 : chuyến đi Hội An (các HS học Mỹ Thuật). 
- 15 đến 19.01 : Cuộc thi Leo núi tường  ở Kuala Lumpur 
(Prozap). 
- 16.01 : chương trình Hát chào mừng Tết của HS Trung học. 
- 16 đến 19.01 : Đợt thi quốc gia giữa năm học lớp CP.  

- 18.01 : Lễ hội Tết ở khối Mẫu giáo-Tiểu học. 
- 19.01 : bắt đầu kỳ nghỉ Tết sau khi kết thúc ngày học.  
 

Trường 
Marguerite Duras 

kính chúc quý phụ 
huynh một năm 
mới 2023 nhiều 

hạnh phúc và an 
khang thinh 

vượng.  

https://www.facebook.com/LFIMD/
https://www.instagram.com/lfimargueriteduras/
https://twitter.com/lfiduras
https://www.youtube.com/channel/UCTdxoU8EpPi8liIlQNRHo9g
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Chúc mừng câu lạc bộ cờ vua của trường, đã tham gia vào hội thao 
Pháp ngữ  lần thứ nhất diễn ra tại trường trung học Nguyễn Thị 
Minh Khai  vào các ngày 26 & 27 tháng 11 vừa qua.  
 
Nhóm đã giành được 2 huy chương vàng (Chloé Broustail và Ana 
Van) và 1 huy chương đồng (Léo Aucante).  
 
Chúc mừng các em, đã có nhiều nhiệt huyết và quyết tâm!   

Cuộc thi chạy Run & Zap đã diễn ra vào thứ tư 30.11, các em học sinh đã hoàn thành  2217 kms, vượt mục tiêu dự kiến ban đầu 

là 2000 km. 

Các đội đã giành chiến thắng :  

- 6B, với 181 vòng chạy và 99 550 m 

- 5C, với  163 vòng chạy và 89 650 m 

- 4D, với  166 vòng chạy và 91 300 m 

- 3A, với 188 vòng chạy và 101 200 m 

- 2C, với 163 vòng chạy và 89 650 m 

- 1A, với  158 vòng chạy và 86 900 m 

- TB, với  191 vòng chạy và 105 050 m 

Club d’échecs 

Tuần lễ các trường Pháp trên thế giới 

Các sự kiện diễn ra trong 

tuần lễ này được cập nhật tại 

trang web trường  site du 

lycée 

 

 

Bonnes vacances à tous  

Các em đi học trở lại ngày thứ ba 03.01.2023  

- CROSS CE2: cuộc thi chạy các lớp CE2 dự kiến sẽ diễn ra ngày 

12.01. Các lớp CM1 thì đã chạy vào ngày 15.12. Chúc mừng các em 

đã hoàn thành phần thi của mình dù trời nắng. 

- Lễ Tết: thứ tư 18.01, các em học sinh khối tiểu học sẽ trình diễn 

chương trình văn nghệ nhân dịp lễ Tết, do các giáo viên bộ môn 

tiếng Việt thực hiện. Hội PHHS sẽ tổ chức màn trình diễn múa lân 

dành cho tất cả học sinh trường vào giờ trưa.  

- Đợt kiểm tra quốc gia giữa năm của khối lớp CP : sẽ diễn ra từ 

16 đến 19 tháng 01, và kết quả sẽ được gửi đến phụ huynh sau kỳ 

nghỉ Tết.  

Rétrospectives 

A venir au 1er degré 

 

Run & Zap 

Và các sự kiện khác trong mục « Actualités » ở trang web 

trường. 

https://www.facebook.com/LFIMD/
https://www.instagram.com/lfimargueriteduras/
https://twitter.com/lfiduras
https://www.youtube.com/channel/UCTdxoU8EpPi8liIlQNRHo9g
https://lfiduras.com/index.php/2022/11/27/semaine-des-lycees-francais-du-monde/
https://lfiduras.com/index.php/2022/11/27/semaine-des-lycees-francais-du-monde/
https://lfiduras.com/index.php/category/actualites/

