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Kính gửi:  

- Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Gia Thượng; 

- Quý Cha mẹ học sinh. 

Căn cứ công văn số 357/SGDĐT-CTTT và 457/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT 

Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ công văn số 571/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT Hà Nội và 572/UBND-

KGVX của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian 

tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19; 

Căn cứ phân phối chương trình đã được Language Link Việt Nam gửi tới Quý 

trường vào đầu năm học 2020-2021; 

Căn cứ nội dung và kết quả làm việc giữa Language Link Việt Nam và Ban Giám 

hiệu nhà trường về việc điều chỉnh chương trình và lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 

do học sinh nghỉ học tháng 2 năm 2021 theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng. 

Công ty Language Link Việt Nam thông báo một số điều chỉnh như sau: 

Nội 

dung  

Kế hoạch thông báo 

tới nhà trường và 

CMHS đầu năm học 

Điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thực tế  

(từ tháng 3/2021) 

Ghi chú 

Tổng số 

tiết học 
65 tiết 58 tiết 

1. Không thu học phí 

Tháng 02/2021. 

2. Từ tháng 09/2020 đến 

31/01/2021 học sinh đã 

học được 38 tiết.  

3. Số tiết còn lại đến hết 

năm học (sau khi điều 

chỉnh do thời gian học 

sinh nghỉ học tháng 

2.2021) là 20 tiết (tùy 

thuộc thực tế từng lớp). 

Phân bổ chương trình 

được đính kèm thông 

báo này. 



Nội 

dung  

Kế hoạch thông báo 

tới nhà trường và 

CMHS đầu năm học 

Điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thực tế  

(từ tháng 3/2021) 

Ghi chú 

Lịch thi 

Thi Nói:  

Tuần 22/03/2021 

Thi Nói:  

Tuần 05/04/2021 

 Thi Nghe-Đọc-Viết:  

Tuần 29/03/2021 

Thi Nghe-Đọc-Viết:  

Tuần 12/04/2021 

 

Bài tập 

bổ trợ  
Được giao theo tuần 

Khối 1: được giao và chấm 

chữa đến hết tuần 27. 

Khối 2: được giao và chấm 

chữa đến hết tuần 26. 

Khối 3-5: được giao và 

chấm chữa đến hết tuần 28. 

 
Language Link kính đề nghị Quý nhà trường thông tin kịp thời tới CMHS và 

giáo viên chủ nhiệm các lớp. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, 

chúng tôi rất mong BGH nhà trường tạo điều kiện và sắp xếp lịch học bù cho các tiết 

học hủy hoãn (nếu có).  

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng của chương trình: 0902.203.396. 

         
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP.         

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  

BỘ PHẬN LIÊN KẾT TRƯỜNG HỌC 

 

(đã ký) 

 

Trần Thị Huyền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


