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THÔNG BÁO
Ghi danh học lớp Việt Ngữ tại Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng.
Nhằm chuẩn bị cho niên khóa 2020-2021, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng sẽ
nhận ghi danh học trự tuyến cho học sinh mới từ 5 tuổi và các học sinh cũ của các khóa
học trước, bắt đầu ngày thứ sáu 18 tháng 9 năm 2020.
Ngày khai giảng lớp học trực tuyến: Chủ nhật 04 tháng 10, 2020 lúc 1giờ trưa.
Vì học khu Garden Grove, quận Cam đang trong tình trạng đóng cửa do dịch
COVID-19, trường Hồng Bàng sẽ mở lớp học qua hệ thống trực tuyến ( online) cho đến
khi học khu cho phép mở cửa trường trở lại. Học phí online sẽ được khấu trừ vào học
phí đến trường (phụ huynh chỉ trả phần chênh lệch). Sau đây là phần chỉ dẫn ghi danh:
-Xin quý phụ huynh chuyển tải “Đơn Ghi Danh”từ FB Trung Tâm Việt Ngữ Hồng
Bàng hoặc website của trường www.ttvhhongbang.org và điền đầy đủ những chi tiết
cần thiết như họ,tên,địa chỉ, điện thoại,email v.v…(xin đánh dấu tiếng Việt).
- Lệ phí ghi danh là $150.00 cho trọn khóa trực tuyến(30 tuần từ 1-2:30pm) /một em.
Khi đi học lại $150.00 đã đóng cho học trực tuyến sẽ được khấu trừ vào tiền học phí
nguyên niên học 2020-2021(đi đến học ở trường) tùy thuộc vào sự thuê mướn địa điểm
từ học khu Garden Grove.
- Chi phiếu xin ghi: Pay to the order of Hong Bang Cultural Center hoặc Trung Tâm
Văn Hóa Hồng Bàng.
- Xin gởi đơn kèm theo chi phiếu hoặc money order về : TTVH HỒNG BÀNG
P.O.Box 727
Midway City, CA.92655
Mọi chi tiết xin liên lạc: email : tthongbang@aol.com
Điện thoại:

Cô Bùi Phong Thu 714-362-6683
Cô Huỳnh thị Ngọc 714-721-9603
Thầy Trần Anh Việt 714-467-6131
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