
VIETNAMESE 

TrÜ©ng ______________________ 
L§p MÅu Giáo / L§p M¶t 

ThÖ Thæm Giò Ý Ki‰n Phø Huynh/Gia ñình vŠ ChÜÖng Trình Dåy Ti‰ng Hoa 
Xin trä låi cho nhà trÜ©ng hån chót ngày:  15 tháng Sáu, 2007 

 
ThÜa Quí VÎ Phø Huynh, Các Gia ñình, và Giám H¶: 
 
TrÜ©ng cûa chúng tôi rÃt may m¡n có ÇÜ®c cÖ h¶i Ç‹ b¡t ÇÀu chÜÖng trình ti‰ng Ph° Thông Trung Hoa 
vào mùa xuân næm nay. Chúng tôi muÓn bi‰t ÇÜ®c š ki‰n cûa quí vÎ và cháu vŠ chÜÖng trình này nhÜ th‰ 
nào Ç‹ giúp cho chúng tôi làm cho chÜÖng trình ÇÜ®c tÓt ÇËp hÖn thêm vào mùa xuân næm t§i. Xin quí vÎ 
hãy dùng vài phút Ç‹ cho chúng tôi bi‰t š ki‰n. TrÜ©ng h®p có ÇiŠu chi th¡c m¡c, xin quí vÎ g†i låi cho 
nhà trÜ©ng ª sÓ (                                ).  
 
Quà thÜªng: TÃt cä các gia Çình hoàn trä låi lá thÖ thæm dò š ki‰n trÜ§c và trong ngày 

15 tháng Sáu, 2007 së nhÆn ÇÜ®c m¶t món quà t¥ng Ç¥c biŒt cho con em 
 
1. Cháu hiŒn Çang h†c l§p mÃy?          ____ MÅu Giáo       ____ L§p 1 

 

2. Ÿ nhà, gia Çình quí vÎ có nói m¶t ngôn 
ng» nào khác ngoài ti‰ng Anh không? 

____ Có    ____ Không     ____ ThÌnh Thoäng 

3. Cháu có tham gia vào l§p h†c ti‰ng 
Hoa hàng ngày không?  

____ Có    ____ Không      ____ Tôi Không Bi‰t 

4. Quí vÎ có nghï Çây là m¶t š ki‰n tÓt Ç‹ 
cho con em h†c ti‰ng Hoa (Ph° 
Thông) không? 

____ Có    ____ Không    ____ Có Th‹  ____ Tôi Không     
                                                                                Bi‰t  
 

5. Cháu có hát nh»ng bài hát ho¥c nói 
ti‰ng Ph° Thông ª nhà không? 

____ ThÜ©ng ThÜ©ng  ____ ñôi Khi  ____ Không Bao Gi© 
 

6. Cháu thích  nh»ng gì khi h†c ti‰ng 
Hoa? 

____ Vui           ____ Thích 
____ Khác Lå     ____ Khó Khæn 
 
____ Tôi Không Bi‰t (con tôi không nói vŠ chuyŒn này) 
 

7. Cháu có nói nh»ng gì khác vŠ viŒc h†c ti‰ng Hoa không? (in cho bi‰t rõ) 
 
 
 
8. Quí vÎ có nh»ng th¡c m¡c ho¥c š ki‰n Çóng góp gì cho l§p h†c ti‰ng Hoa vào næm t§i không? 
 
 
 
 

 
Sau khi hoàn tÃt xong lá thÖ thæm dò š ki‰n này, xin quí vÎ hãy gÃp låi và gªi trä låi cho 

nhà trÜ©ng hån chót là ngày 15 tháng Sáu. Xin cám Ön quí vÎ! 


