
 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2019 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 

Đồng kính gửi Quý phụ huynh học sinh  

 

Thay mặt công ty Language Link Việt Nam (LLV), tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban 

giám hiệu cùng toàn thể giáo viên, nhân viên, quý phụ huynh và các em học sinh đã tin tưởng 

và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt năm học vừa qua. Để giúp nhà trường cùng quý vị 

phụ huynh có cái nhìn tổng quát hơn về các hoạt động mà Language Link Việt Nam đã thực 

hiện trong năm học 2018-2019, chúng tôi xin báo cáo tổng kết như sau:  
 

1. Các hoạt động đã thực hiện: 
 

Thời gian Các hoạt động trong năm học 2018-2019 

Đầu năm học 

LLV gửi các tài liệu miễn phí cho học sinh (HS) và Cha mẹ học sinh (CMHS): 

- Bài tập bổ trợ 

- Cẩm nang dành cho Cha mẹ học sinh 

- Sổ tay Cha mẹ học sinh (dành cho học sinh lớp 1) 

Tháng 9/2018 – 

tháng 3/2019 

LLV thực hiện dự giờ định kỳ với GV nước ngoài và GV trợ giảng. 

Bộ phận quản lý GV nước ngoài của LLV thực hiện kiểm định chất lượng 

chương trình. 

Tháng 10/2018 

LLV tiến hành kiểm tra hành chính tại trường. Các hạng mục kiểm tra bao 

gồm: tài liệu học, sổ & công tác điểm danh, mức độ hoàn thành bài tập của HS 

và công tác chấm chữa bài tập cho học sinh. 

LLV tổ chức chương trình Giao lưu tiếng Anh cho học sinh toàn trường. 

Học sinh tham gia dự án học tập chủ đề Halloween. 

Tháng 12/2018 Học sinh tham gia dự án học tập chủ đề Giáng Sinh. 

Tháng 1/2019 

LLV tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 5 để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát 

năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1. 

Học sinh tham gia dự án học tập chủ đề Tết. 

Tháng 1 – 

tháng 3/2019 

LLV tổ chức lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh có điểm học kỳ I dưới trung 

bình (dưới 50/100 điểm). 

LLV thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của học sinh và CMHS Nhà trường. 

Tháng 4 – 

tháng 5/2019 

LLV chia sẻ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại lớp học của chương trình 

liên kết qua email của CMHS.  



 

 

Tháng 5/2019 

LLV tổ chức bình chọn 03 học sinh xuất sắc ở mỗi nhóm lớp cuối năm học. Học 

sinh xuất sắc được trao quà tặng và giấy khen nhằm ghi nhận những nỗ lực mà 

học sinh đã đạt được trong suốt năm học. 

LLV đã hoàn thành tổng 65 tiết học theo đúng thời lượng trong hợp đồng và 

cam kết với CMHS. 

Năm học 2018-

2019 

LLV triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng (Call center) - Gọi điện trực tiếp 

tới CMHS để trao đổi về tình hình lớp học của con, lắng nghe các ý kiến đóng 

góp xây dựng của CMHS & HS nhằm nâng cao chất lượng chương trình. 
 

2. Khó khăn  

 Tài liệu chương trình: trong quá trình tổ chức hoạt động, mặc dù LLV đã biên soạn và 

dành tặng CMHS các tài liệu miễn phí nhưng còn nhiều CMHS chưa dành thời gian đọc 

kỹ các tài liệu hướng dẫn này nên quá trình phối kết hợp và hỗ trợ con chưa đạt hiệu 

quả cao. 

 Lớp học phụ đạo cho học sinh có điểm dưới 50/100 được tổ chức nhưng nhiều CMHS 

chưa phối hợp nên số lượng học sinh đi học còn rất hạn chế. Tỉ lệ học sinh tham gia lớp 

học phụ đạo đạt 71% (2/7 học sinh không tham gia). 
 

3. Đề xuất 

LLV mong muốn nhận được sự phối hợp của CMHS: 

 Khi nhận được tài liệu, CMHS đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của chương trình tiếng Anh 

liên kết để hiểu thêm về chương trình và hỗ trợ học sinh được hiệu quả nhất. 

 CMHS động viên và sắp xếp thời gian để đưa con tham gia lớp học phụ đạo nếu con 

thuộc diện cần tham gia lớp học này. 
 

4. Kế hoạch năm học 2019 - 2020 

 Giáo trình học: LLV sẽ thay thế bộ giáo trình “Our Discovery Island” của NXB Pearson bằng 

bộ giáo trình “i-Learn Smart Start”của NXB Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Danh 

mục sách mới năm học 2019-2020 như sau: 
 
 

 

Lớp Tên sách Giá (VNĐ) 

Lớp 1 
Giáo trình i-learn Smart Start Grade 1 (Sách học và bài tập) 105,000 

Nội dung nghe Tải miễn phí 

Tổng tiền: 105,000 

Lớp 2 
Giáo trình i-learn Smart Start Grade 2 (Sách học và bài tập) 105,000 

Nội dung nghe Tải miễn phí 

Tổng tiền: 105,000 



 

 

Lớp 3 
Giáo trình i-learn Smart Start Grade 3 (Sách học và bài tập) 168,000 

Nội dung nghe Tải miễn phí 

Tổng tiền: 168,000 

Lớp 4 
Giáo trình i-learn Smart Start Grade 4 (Sách học và bài tập) 168,000 

Nội dung nghe Tải miễn phí 

Tổng tiền: 168,000 

Lớp 5 
Giáo trình i-learn Smart Start Grade 5 (Sách học và bài tập) 168,000 

Nội dung nghe Tải miễn phí 

Tổng tiền: 168,000 

 
 

Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý trường, Quý phụ huynh và các 

em học sinh. Năm học 2019 - 2020 sắp tới, Language Link sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến cho các 

em học sinh những hoạt động và trải nghiệm bổ ích, lý thú hơn nữa. 

Xin kính chúc Quý trường, Quý phụ huynh và các em học sinh sức khỏe và hạnh phúc. 
 

Trân trọng, 

Đại diện Language Link Việt Nam 

 
Trần Thị Huyền 

Giám đốc điều hành 

Chương trình liên kết trường học 


