Mùa Thu 2017
Kính gửi quý Phụ Huynh / Giám Hộ,
Cám ơn sự quan tâm của quý vị đối với các chương trình tùy chọn của Khu Học Chánh chúng ta (Các Trường
Mini). Phụ huynh nên tham dự nhiều Đêm Thông Tin để chọn chương trình thích hợp nhất cho con em mình. Các
Đêm Thông Tin bắt đầu từ ngày 2 tháng Mười và kéo dài cho đến ngày 8 tháng Mười Một, 2017.
Từ ngày 27 Mười và đến ngày 9 tháng Mười Một sẽ bắt đầu cho ghi danh trên mạng cho kỳ đánh giá theo nhóm
lớn vào ngày 21 tháng Mười Một, 2017.
Xin lưu ý:
Quý vị chỉ có thể ghi danh trên mạng cho kỳ đánh giá theo nhóm lớn vào ngày 21 tháng Mười Một, 2017.
Đường nối mạng để làm việc này sẽ được bỏ lên website VSB tại www.vsb.bc.ca vào ngày 27 tháng Mười và,
2017.
Trước khi ghi danh trên mạng quý vị phải lấy số PEN HỌC SINH. Đây là một con số gồm chín chữ số mà quý
vị có thể lấy từ văn phòng Trường Tiểu Học.
Quý vị chỉ có thể ghi danh trên mạng từ ngày 27 thang Mười và đến ngày 9 tháng Mười Một. Sẽ KHÔNG cho
ghi danh TRỄ.
Kỳ đánh giá vào ngày 21 tháng Mười Một là một kỳ thi về các khả năng nhận thức, thông thạo Anh ngữ và
trình độ Toán.
Kỳ thi này dài khoảng 2.5 tiếng đồng hồ và học sinh được chỉ định đến thi tại một trường Trung Học địa
phương.
Không có câu hỏi mẫu hoặc chi tiết về nội dung kỳ thi cho phụ huynh hay học sinh.
Kỳ thi này chỉ được dùng cho mục đích chọn chương trình mà thôi. Kết quả thi được trao cho học sinh hoặc
phụ huynh. Không phải tất cả các chương trình đều dùng kết quả thi để tuyển lựa học sinh.
Quý vị cũng phải nộp đơn cho mỗi chương trình mà quý vị muốn con em mình được tuyển chọn.
Ghi danh thi không có nghĩa là quý vị tự động được ghi danh vào một chương trình. Nộp đơn cho mỗi chương
trình tại trường tổ chức dạy chương trình đó. Hạn chót để Ghi Danh cho mỗi Chương Trình là NGÀY 21
THÁNG MƯỜI HAI, 2017. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.
Thông báo tuyển chọn đợt đầu được đưa ra vào ngày 20 tháng Hai, 2018.
Phải cho biết có chấp nhận hay không trễ nhất là trưa ngày 22 tháng Hai, 2018.
Thông báo tuyển chọn đợt hai được đưa ra vào ngày 1 tháng ba, 2018.
Phải cho biết có chấp nhận tuyển chọn đợt hai hay không trễ nhất là trưa ngày 2 tháng ba, 2018.
Xin tham chiếu tài liệu Các Chọn Lựa có để tại trường Tiểu Học của quý vị hoặc trên website dưới dạng PDF.
Mỗi năm có khoảng 1400 học sinh nộp đơn vào 650 chỗ trong đợt tuyển sinh cấp Lớp 8. Mọi lớp học trong
Khu Học Chánh Vancouver đều cung cấp nhiều cơ hội học tập hào hứng và thử thách cho con em học sinh
chúng ta. Một lần nữa, xin cám ơn sự quan tâm của quý vị đối với các chương trình của chúng tôi

