
 

                                                                                                     
Bồi dưỡng tiếng Việt! 

Đăng ký học “Tiếng Việt – ngôn ngữ cội nguồn” 

Kính gửi các bậc phụ huynh, 

mỗi ngôn ngữ là một kho báu. Một kho báu đặc biệt chính là ngôn ngữ cội nguồn, ngôn ngữ đầu 
đời hoặc ngôn ngữ gia đình của mỗi người. Ở Berlin, có rất nhiều gia đình nói tiếng Việt. Ngôn 
ngữ và văn hóa Việt là phần thiết yếu trong bản sắc của trẻ em. Việc phát triển các kỹ năng ngôn 
ngữ ở ngôn ngữ cội nguồn (tiếng Việt) có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển nhân 
cách của các em học sinh và cũng giúp ích cho các em khi học thêm bất kỳ ngôn ngữ nào tiếp 
theo. Do đó, chúng tôi mở các lớp học “Tiếng Việt – ngôn ngữ cội nguồn” tại các trường phổ 
thông ở Berlin. Quý phụ huynh có thể đăng ký cho con mình theo mẫu đính kèm. 

Các lớp học “Tiếng Việt – ngôn ngữ cội nguồn” diễn ra khi nào và ở đâu? 

Các lớp học “Tiếng Việt – ngôn ngữ cội nguồn” được coi như một ưu đãi dành cho các học sinh 
gốc Việt trong chính ngôi trường của các em. Các lớp học này hoàn toàn miễn phí, là môn học 
được bổ sung vào thời khoá biểu sẵn có và cần ít nhất 12 học sinh để mở lớp. Các giáo viên do 
Bộ giáo dục Bang Berlin tuyển chọn sẽ đảm nhiệm việc giảng dạy - hai tiết mỗi tuần. Đăng ký tham 
gia lớp học là hoàn toàn tự nguyện, nhưng sau khi đã đăng ký, học sinh cần tham gia lớp học 
thường xuyên và đầy đủ. Học sinh tham gia lớp học sẽ được ghi nhận trong học bạ.  

Học sinh sẽ học những gì? 

Các bài học trong môn “Tiếng Việt – ngôn ngữ cội nguồn" sẽ giúp các em hoàn thiện các kỹ năng 
nói và viết tiếng Việt vốn có để phát triển khả năng sử dụng tiếng Việt một cách có hệ thống. Giáo 
trình bao gồm 5 chủ đề chính: Đời sống cá nhân, Trường học và cuộc sống thường ngày, Thiên 
nhiên và môi trường sống, Môi trường văn hoá, Đời sống riêng của ngôn ngữ cội nguồn (bản 
thảo). Thông qua hướng dẫn cụ thể và các hoạt động ngôn ngữ, các em học sinh dần nói tiếng 
Việt tốt hơn, có thể đọc văn bản và tự viết các đoạn văn ngắn trong nhiều dịp khác nhau. 

✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đăng ký học “Tiếng Việt – ngôn ngữ cội nguồn” 

Tôi đăng ký cho con của tôi: 

Họ: ___________________________Tên: ____________________________ 

Ngày sinh và nơi sinh: __________________________________________ 

tham gia vào lớp “Tiếng Việt – ngôn ngữ cội nguồn”. 

Trường: _____________________________________Lớp:________________________ 

Họ và tên của người giám hộ hợp pháp: ________________________________________________ 

Địa chỉ: ______________________________________________________________________________ 

Số điện thoại: _____________________________________E-Mail.:____________________________ 

Ngày tháng và chữ ký của người giám hộ hợp pháp 



 

                                                                                                     
____________________________________________________________________ 

 

Vui lòng nộp đơn đăng ký trước ngày___________________________. 

 

 

 


