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Thông báo về chương trình chuyển dời tín chỉ vào trường Phổ Thông
Accredited Program (Transferring Academic Credits)
San Diego, ngày 11 tháng 11 năm 2011
Quý Phụ huynh thân mến,
Chúng tôi rất vui mừng xin thông báo đến quý vị trường Việt Ngữ Văn Lang đã được Khu học
chánh San Diego [San Diego Unified School District (SDUSD)] chấp thuận vào chương trình
"Accredited Program" .
Kể từ khóa Thu 2011, chương trình dạy tiếng Việt của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang được
SDUSD chính thức chấp nhận như những tín chỉ ngoại ngữ cho bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp
(Middle School) và Đệ Nhị Cấp (High School). Chương trình học sẽ bao gồm phần học tại
Trung Tâm và phần tham gia các hoạt động sinh hoạt của trường. Kết quả học lực của các em tại
TTVN Văn Lang sẽ được chuyển giao cho trường phổ thông của các em sau mỗi năm học. Hy
vọng chương trình này sẽ giúp con em của chúng ta tận dụng được cơ hội lấy tín chỉ ngoại ngữ
trong thời gian học ngoài giờ và Tiếng Việt sẽ được phát triển rộng rãi tại Học khu San Diego.
Để biết thêm chi tiết về việc ghi danh cho con em tham gia vào chương trình này, xin quý phụ
huynh liên lạc với thầy HP Giám Học Phan Đặng Lộc (điện thoại: 619-277-7426, điện tín:
locdangphan@gmail.com), hoặc cô HP Điều Hành Lưu Thùy Vân (điện thoại: 858-761-3698,
điện tín: vickie_luu@yahoo.com).
Xin chân thành cám ơn,

T/M Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang
Hiệu Trưởng Tôn Thất Duy

