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Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022 

 

Kính gửi: Quý Cha mẹ học sinh Khối 5 

 

Language Link Việt Nam (LLV) gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý Phụ huynh đã tin tưởng 

và đăng ký chương trình tiếng Anh của chúng tôi. Language Link Việt Nam xin kính gửi Quý Phụ huynh 

cập nhật về chương trình học như sau:  

1. THỜI GIAN HỌC: học trực tiếp từ 13/04/2022 đến 27/05/2022. 

2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

- Với thời lượng học được xác định, LLV hướng tới mục tiêu hỗ trợ học sinh trau dồi kỹ năng tiếng 

Anh, giúp các con duy trì thói quen học tập và giao tiếp cơ bản với giáo viên nước ngoài. 

- Chắt lọc, hệ thống kiến thức để học sinh được chuẩn bị tốt hơn khi bước vào năm học mới. 

- Học sinh học có mục tiêu và được hướng dẫn. 

- Học sinh được tham gia các hoạt động học tập: học mà chơi, chơi mà học, tạo sự hứng thú học tập, 

giúp các con yêu thích môn học. 

- Học sinh được đánh giá thông qua 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

3. GIÁO TRÌNH VÀ FILE NGHE TRỰC TUYẾN 

- Giáo trình: Căn cứ chỉ đạo của Phòng GDĐT quận và thời gian còn lại của năm học, BGH nhà 

trường và LLV thống nhất CMHS không cần mua cả bộ giáo trình gốc. Giáo viên nước ngoài chuẩn 

bị tài liệu và phát phiếu bài tập cho học sinh trong mỗi buổi học. Để hỗ trợ cho các em ôn tập và thực 

hành tại nhà, LLV gửi kèm đường dẫn bản mềm giáo trình học tại đây:  

https://drive.google.com/file/d/1m8TRHqaHo8Drx0emJjDompfL59YkR1Fs/view?usp=sharing 

Trường hợp phụ huynh có nhu cầu mua sách gốc cho con, vui lòng liên hệ hotline: 0902203396. 

- File nghe: phụ huynh hướng dẫn con truy cập đường dẫn để luyện tập nghe ở nhà: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vaJlmpzyXdZ3btHynXhrAphRkQLodyRr?usp=sharing 

4. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

- CMHS có thể liên lạc để được giải đáp các băn khoăn qua số hotline: 0902 203 396. 

 

 Language Link Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ Quý phụ huynh 

đối với chương trình. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp chặt chẽ giữa Gia đình – Nhà trường và trung tâm sẽ 

là cầu nối quan trọng đảm bảo cho những tiến bộ trong môn Tiếng Anh mà học sinh sẽ đạt được trong 

năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo. 

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam 
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