
 

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 

Lettre d’informations - Février 2023 

Infos 

Quý phụ huynh thân mến,  
 
Tháng 01 vừa qua đánh dấu những kết quả rất tuyệt vời của 
các em học sinh trường chúng ta tại các giải thể thao quốc tế. 
Với giải Quán quân trong giải Coupe du MéKong quy tụ 6 quốc 
gia trong khu vực châu Á, và giải Á quân  tại giải đấu leo núi 
trong nhà diễn ra tại Kula Lumpur, chúng ta không chỉ tuyên 
dương các em bởi thành tích cao mà các em đã đạt đươc mà 
còn bới tinh thần thể thao mà các em đã thể hiện tại các giải 
đấu. 
 
Các em cũng đang tiếp tục tích cực tập luyện cho những giải 
đấu tiếp theo trong tinh thần đó.  
 
Hiệp hội thể thao quốc gia (UNSS) đang thực hiện một cuộc 
thăm dò ý kiến dành cho phụ huynh và các em học sinh, trong 
khuôn khổ đến Chiến lược quốc gia về phát triển thể thao học 
đường giai đoạn 2024-2028.    
Nhà trường kính mời quý phụ huynh và các em tham gia vào 
cuộc thăm dò này bằng cách quét mã QR bên dưới để truy cập 
vào bảng câu hỏi. 
 
Kính chúc quý phụ huynh Năm mới Quý Mão đầy sức khỏe và 
niềm vui, An khang thịnh vượng. 

Lịch hoạt động 

- Ngày 02 và 3/02 : HS lớp 12 thi chứng chỉ PIX . 
- Ngày 02/02: Thi thử môn Triết học. 
- Ngày 10/02 lúc 12h00 : hạn cuối nộp hồ sơ xin học bổng . 
- Ngày 15/12 : Thi thử môn LLCER– phần thi vấn đáp. 
- Ngày 21 và 28/02 : Th Tú tài môn GD thể chất : CCF 2 – EPS  
- Từ 20 đến 24/02  : Tuần lễ thứ 2 về định hướng học tập. 
- Ngày 22/02 : Thi tiền Tú tài HS lớp 11: kỳ thi thử môn văn học.  
- Từ 13 đến 21/03 : Các cuộc họp Hội đồng lớp HK 2. 
- Ngày 22/03, 16h00 – 19h00 : Họp PH-GV khối cấp 3 
- Ngày 28/03, 16h00 – 19h00 : Họp PH-GV khối cấp 2 

- Ngày 23 và 24/03 : Thi Tú tài các môn học chuyên sâu. 
- Từ 27 đến 30/03 : Thi vấn đáp và thực hành các môn học 
chuyên sâu (Arts - LLCER - NSI - SVT - PC). 

 
 

Hiệp  hội UNSS tổ chức cuộc thăm dò ý kiến đến các thành 
viên trong cộng đồng học đường, các Hiệu trưởng, giáo viên 
giáo dục thể chất, phụ huynh và học sinh có tham gia hay 
không tham gia vào Hiệp  hội.   

Cuộc thăm dò nhằm mục tiêu thu thập ý kiến của từng thành 
viên trong cộng đồng giáo dục thông qua một bảng câu hỏi sẽ  
là công cụ sử dụng cho việc tham khảo ý kiến của các nhân tố 
chủ chốt trong lĩnh vực thể thao học đường. 

Những ý kiến đóng góp của quý vị sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc cải thiện và phát triển 
hoạt động của Hội UNSS, đồng thời thiết lập một lộ trình chung. Chiến lược quốc gia về 
phát triển thể thao học đường 2024-2028 sẽ được đệ trình để bỏ phiếu tại cuộc họp Đại 
hội đồng vào nửa đầu năm 2024. 

Một nhóm điều hành bao gồm các thành viên đại diện của Ban hành chính đã phê duyệt 
bảng câu hỏi của cuộc thăm dò để lấy ý kiến của quý vị liên quan đến hoạt động của các 
hiệp hội thể thao, và của hiêp hội UNSS.  

Cuộc thăm dò ý kiến của Hiêp hội UNSS 

PHỤ HUYNH HOC SINH 

https://www.facebook.com/LFIMD/
https://www.instagram.com/lfimargueriteduras/
https://twitter.com/lfiduras
https://www.youtube.com/channel/UCTdxoU8EpPi8liIlQNRHo9g
http://url.pluricite.fr/UNSS-parents
http://url.pluricite.fr/UNSS-eleves
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Hai đội thi của chúng ta đã tỏa sáng với kỹ 
thuật và sự kiên trì của mình qua những 
phần thi khó nhất, đội 1 đã giành vị trí thứ 2 
và đội 2 giành vị trí thứ 7. 

Chào mừng Tết Nguyên đán, các em học sinh 

Tiểu học đã biểu diễn những tiết mục văn 

nghệ thật hay tại nhà hát, và sau đó Hôi 

UPMD cũng đã tổ chức cho các em chương 

trình múa lân vui nhộn và đầy màu sắc.  

Chúc mừng Năm mới  

Theo dòng sự kiện 

Thi leo núi trong nhà tại Kuala Lumpur 

Các sự kiện khác được cập nhật ở phần 

« Actualités » trên website của trường. 

Coupe du Mékong 
Giải thể thao Coupe du Mékong đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 10 đến 13 tháng 01, 2023. 

Đây là mùa giải lần thứ 5, được tổ chức bởi trường Marguerite Duras dành cho các học sinh khối 7, 8 và khối 9.  

Năm nay, có sự tham gia của các trường đến từ 
Bangkok, Jakarta, Hong-Kong, Phnom Penh và 
Singapour. 

Giải đấu gồm các môn thi sau : Nhào lộn, 
Aquathlon, Cầu lông, Bóng rổ, Chạy, ném đĩa bay 
và những huấn luyện làm trọng tài và phóng sự 
ảnh. Đồng thời các đoàn thể thao cũng đã có 
những chuyến tham quan tìm hiểu văn hóa tại 
TP Hồ Chí Minh. 
Kết quả: 
Giải nhất – đội Hồ Chí Minh  
Giải nhì – đội Singapour 
Giải ba – đội Phnom Penh  

Cám ơn tất cả các vận động viên và ban tổ chức 
vì những đóng góp cho sự thành công của giải.    

Divers 

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/category/actualites/
https://lfiduras.com/index.php/journal-du-lycee/
https://lfiduras.com/lfiduras/wp-content/uploads/2023/02/Concours-de-couverture.pdf
https://lfiduras.com/index.php/2023/02/02/oyez-oyez-radio-lycee/

