Thông Báo Đăng Ký Khóa Hè 2014
Kính gửi Quý Phụ Huynh,
Cảm ơn quý Phụ huynh đã đăng ký cho các em tham gia khóa học tại Hội đồng Anh. Chúng
tôi hy vọng khóa học đã giúp các em tiến bộ về tiếng Anh cũng như các kỹ năng học tập khác.
Khóa Hè là khóa học bắt buộc để các em được lên cấp độ trong năm sau. Dựa trên kết quả
khảo sát, năm nay chúng tôi sẽ tổ chức khóa Hè 6 tuần cho tất cả các lớp như sau:


Khai giảng: ngày 02/6/2014, kết thúc ngày 12/7/2014.



Lịch học: 5 buổi/tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu), 2 giờ học/buổi



Học phí: 16.800.000VND/ khóa



Nghỉ kết thúc khóa Hè: 6 tuần từ 13/07 đến 22/08/2014

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
1. Lưu ý quan trọng trước khi đăng ký:
 Lịch học của các lớp Hè sẽ thay đổi và số lượng có hạn. Vì vậy Phụ Huynh vui lòng
đăng ký sớm để có thể chọn được giờ học phù hợp cho các em. Lịch đăng ký như sau:





Ngày 01/04/2014 – Dành cho học viên các lớp Primary tại Lê Duẩn
Ngay 02/04/2014 – Dành cho học viên các lớp Secondary tại Lê Duẩn
Ngày 03/04/2014 – Dành cho học viên Primary và Secondary tại Lê Quý Đôn

Từ 16/04/2014 chúng tôi dành những chỗ mà các em không đăng ký cho học viên mới,
học viên có nhu cầu đổi lớp hoặc đổi trung tâm.

2. Hình thức đăng ký
- Cách 1: Đóng học phí trực tiếp tại văn phòng số 25 Lê Duẩn, Quận 1, hoặc:
-

Cách 2: Giữ chỗ qua điện thoại. Sau khi giữ chỗ, Phụ huynh vui lòng đóng học phí
trước ngày 15/4/2014.
(Gọi 3823 2862, bấm số 1 để nghe tiếng Việt, bấm tiếp số 1 để gặp nhân viên)

Học phí có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ. Để chuyển khoản, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được hướng dẫn.

3. Nếu các em không thể học khóa hè?
Anh/Chị vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể về học lực của các em vì học viên
nghỉ khóa hè thì chưa hoàn tất cấp độ hiện tại. Học viên có thể học trùng cấp độ, trùng giáo
trình trong năm tiếp theo. Ngoài ra các em sẽ không được đảm bảo chỗ trong khóa Tháng 8.
Thời gian đăng ký khóa Tháng 8 sẽ được thông báo đến quý Phụ huynh sau.
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Thông Báo Đăng Ký Khóa Hè 2014
Thời gian văn phòng mở cửa đăng ký khóa học
Giữ chỗ khóa học:
- Điện thoại:
Thứ Hai – Thứ Bảy:
- Tại văn phòng:
Thứ Hai – Thứ Sáu:
Thứ Bảy – Chủ Nhật:
Thu học phí:
Thứ Hai – Thứ Sáu:
08.30-18.30
Thứ Bảy
08.30-16.30

08.30-17.30
08.30-20.00
08.30-17.00

Văn phòng đóng cửa vào các ngày lễ như sau: 09/4, 30/4, 01/5, 02/5. Quý Phụ huynh lưu ý
không liên hệ ghi danh vào những ngày này.
Vui lòng liên hệ Nhân viên Phòng Giáo Vụ nếu quý Phụ huynh cần thêm thông tin. Chúng tôi
mong được chào đón các em ở khóa tiếp theo và chúc các em thành công hơn nữa.
Trân trọng.

Ronan Tolle
Phó Giám Đốc Trung Tâm Giảng Dạy
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