
 SỞ GIÁO DỤC TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Hệ thống Trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH H123 

Tân Uyên, ngày 15 tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO  

HỌC TĂNG CƯỜNG ÔN THI HK I 

(V/v Triển khai “Gói học tăng cường” ôn thi đối với học sinh khối 6) 

_____________ 

Căn cứ vào: 

- Tình hình ôn tập học kì I của học sinh với lượng kiến thức rộng; 

- Học sinh cần thêm thời gian làm bài tập cơ bản và bài tập nâng cao; 

Do đó, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác ôn thi Học kì I năm học 2020 – 2021, nay Hệ 

thống Trung tâm Ngoại ngữ & Bồi dưỡng Văn hóa H123, xin thông báo triển khai “Gói học 

tăng cường” đối với toàn bộ học sinh cấp 2 có nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian thi dự kiến 

- Khối 6, 7, 8, 9: từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021. 

2. Thời gian học tăng cường 

Buổi NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG HỌC 

1 CN – 29/11/2020 

7h30 – 9h30 Anh văn 

9h30 – 11h Toán 

15h30 – 17h Ngữ văn 

2 CN – 06/12/2020 

7h30 – 9h30 Anh văn 

9h30 – 11h Toán 

15h30 – 17h Ngữ văn 

3 CN – 13/12/2020 

7h30 – 9h30 Anh văn 

9h30 – 11h Toán 

15h30 – 17h Ngữ văn 

4 CN – 20/12/2020 

7h30 – 9h30 Anh văn 

9h30 – 11h Toán 

15h30 – 17h Ngữ văn 

5 CN – 27/12/2020 
7h30 – 10h30 Dò bài 

14h – 17h Dò bài 

 



3. Lưu ý: 

- Ngoài lịch học tăng cường trên, học sinh cấp 2 VẪN HỌC BÌNH THƯỜNG THEO 

LỊCH CŨ. 

- Việc học tăng cường là hoạt động thường kì trong năm của H123 để giúp học sinh đạt 

kết quả cao trong học tập nên không bắt buộc tham gia, tuy nhiên H123 rất mong 

Quí Phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình theo học để đạt kết quả tốt trong kì thi 

sắp tới. 

4. Học phí gói học tăng cường: 200.000 đồng/môn học đối với tất cả học sinh trong hệ 

thống. 

Với lần ôn thi học kì I này, toàn bộ đội ngũ giáo viên tại H123 xin cam kết sẽ cố gắng hết 

sức cho công tác ôn thi để tất cả học sinh đang theo học tại trung tâm đều có kết quả tốt. Rất 

mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Quí Phụ huynh. 

Trân trọng! 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH 

 

 

 

Nguyễn Kim Thùy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Hệ thống Trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH H123 

Tân Uyên, ngày 15 tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO  

HỌC TĂNG CƯỜNG ÔN THI HK I 

(V/v Triển khai “Gói học tăng cường” ôn thi đối với học sinh khối 7) 

_____________ 

Căn cứ vào: 

- Tình hình ôn tập học kì I của học sinh với lượng kiến thức rộng; 

- Học sinh cần thêm thời gian làm bài tập cơ bản và bài tập nâng cao; 

Do đó, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác ôn thi Học kì I năm học 2020 – 2021, nay Hệ 

thống Trung tâm Ngoại ngữ & Bồi dưỡng Văn hóa H123, xin thông báo triển khai “Gói học 

tăng cường” đối với toàn bộ học sinh cấp 2 có nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian thi dự kiến 

- Khối 6, 7, 8, 9: từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021. 

2. Thời gian học tăng cường 

Buổi NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG HỌC 

1 CN – 29/11/2020 
7h30 – 10h30 Toán – Ngữ văn 

13h30 – 15h30 Anh văn 

2 CN – 06/12/2020 
7h30 – 10h30 Toán – Ngữ văn 

13h30 – 15h30 Anh văn 

3 CN – 13/12/2020 
7h30 – 10h30 Toán – Ngữ văn 

13h30 – 15h30 Anh văn 

4 CN – 20/12/2020 
7h30 – 10h30 Toán – Ngữ văn 

13h30 – 15h30 Anh văn 

5 CN – 27/12/2020 
7h30 – 10h30 Dò bài 

14h – 17h Dò bài 

3. Lưu ý: 

- Ngoài lịch học tăng cường trên, học sinh cấp 2 VẪN HỌC BÌNH THƯỜNG THEO 

LỊCH CŨ. 

- Việc học tăng cường là hoạt động thường kì trong năm của H123 để giúp học sinh đạt 

kết quả cao trong học tập nên không bắt buộc tham gia, tuy nhiên H123 rất mong 



Quí Phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình theo học để đạt kết quả tốt trong kì thi 

sắp tới. 

4. Học phí gói học tăng cường: 200.000 đồng/môn học đối với tất cả học sinh trong hệ 

thống. 

Với lần ôn thi học kì I này, toàn bộ đội ngũ giáo viên tại H123 xin cam kết sẽ cố gắng hết 

sức cho công tác ôn thi để tất cả học sinh đang theo học tại trung tâm đều có kết quả tốt. Rất 

mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Quí Phụ huynh. 

Trân trọng! 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH 

 

 

 

Nguyễn Kim Thùy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Hệ thống Trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH H123 

Tân Uyên, ngày 15 tháng 05 năm 2020 

THÔNG BÁO  

HỌC TĂNG CƯỜNG ÔN THI HK I 

(V/v Triển khai “Gói học tăng cường” ôn thi đối với học sinh khối 8) 

_____________ 

Căn cứ vào: 

- Tình hình ôn tập học kì I của học sinh với lượng kiến thức rộng; 

- Học sinh cần thêm thời gian làm bài tập cơ bản và bài tập nâng cao; 

Do đó, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác ôn thi Học kì I năm học 2020 – 2021, nay Hệ 

thống Trung tâm Ngoại ngữ & Bồi dưỡng Văn hóa H123, xin thông báo triển khai “Gói học 

tăng cường” đối với toàn bộ học sinh cấp 2 có nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian thi dự kiến 

- Khối 6, 7, 8, 9: từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021. 

2. Thời gian học tăng cường 

Buổi NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG HỌC 

1 CN – 29/11/2020 14h – 17h Ngữ văn – Anh văn 

2 CN – 06/12/2020 
7h30 – 9h Toán 

14h – 17h Ngữ văn – Anh văn 

3 CN – 13/12/2020 
7h30 – 9h Toán 

14h – 17h Ngữ văn – Anh văn 

4 CN – 20/12/2020 
7h30 – 9h Toán 

14h – 17h Ngữ văn – Anh văn 

5 CN – 27/12/2020 
7h30 – 10h30 Dò bài 

14h – 17h Dò bài 

3. Lưu ý: 

- Ngoài lịch học tăng cường trên, học sinh cấp 2 VẪN HỌC BÌNH THƯỜNG THEO 

LỊCH CŨ. 

- Việc học tăng cường là hoạt động thường kì trong năm của H123 để giúp học sinh đạt 

kết quả cao trong học tập nên không bắt buộc tham gia, tuy nhiên H123 rất mong 



Quí Phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình theo học để đạt kết quả tốt trong kì thi 

sắp tới. 

4. Học phí gói học tăng cường: 200.000 đồng/môn học đối với tất cả học sinh trong hệ 

thống. 

Với lần ôn thi học kì I này, toàn bộ đội ngũ giáo viên tại H123 xin cam kết sẽ cố gắng hết 

sức cho công tác ôn thi để tất cả học sinh đang theo học tại trung tâm đều có kết quả tốt. Rất 

mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Quí Phụ huynh. 

Trân trọng! 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH 

 

 

 

Nguyễn Kim Thùy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Hệ thống Trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH H123 

Tân Uyên, ngày 15 tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO  

HỌC TĂNG CƯỜNG ÔN THI HK I 

(V/v Triển khai “Gói học tăng cường” ôn thi đối với lớp 9) 

_____________ 

Căn cứ vào: 

- Tình hình ôn tập học kì I của học sinh với lượng kiến thức rộng; 

- Học sinh cần thêm thời gian làm bài tập cơ bản và bài tập nâng cao; 

Do đó, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác ôn thi Học kì I năm học 2020 – 2021, nay Hệ 

thống Trung tâm Ngoại ngữ & Bồi dưỡng Văn hóa H123, xin thông báo triển khai “Gói học 

tăng cường” đối với toàn bộ học sinh cấp 2 có nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian thi dự kiến 

- Khối 6, 7, 8, 9: từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021. 

2. Thời gian học tăng cường 

Buổi NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG HỌC 

1 CN – 29/11/2020 

7h30 – 9h Vật lý 

14h – 15h30 Anh văn 

2 CN – 06/12/2020 
7h30 – 10h30 Vật lý – Toán 

14h – 15h30 Anh văn 

3 CN – 13/12/2020 
7h30 – 10h30 Vật lý – Toán 

14h – 15h30 Anh văn 

4 CN – 20/12/2020 
7h30 – 10h30 Vật lý – Toán 

14h – 15h30 Anh văn 

5 CN – 27/12/2020 
7h30 – 10h30 Dò bài 

14h – 17h Dò bài 

3. Lưu ý: 

- Ngoài lịch học tăng cường trên, học sinh cấp 2 VẪN HỌC BÌNH THƯỜNG THEO 

LỊCH CŨ. 

- Việc học tăng cường là hoạt động thường kì trong năm của H123 để giúp học sinh đạt 

kết quả cao trong học tập nên không bắt buộc tham gia, tuy nhiên H123 rất mong 



Quí Phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình theo học để đạt kết quả tốt trong kì thi 

sắp tới. 

4. Học phí gói học tăng cường: 200.000 đồng/môn học đối với tất cả học sinh trong hệ 

thống. 

Với lần ôn thi học kì I này, toàn bộ đội ngũ giáo viên tại H123 xin cam kết sẽ cố gắng hết 

sức cho công tác ôn thi để tất cả học sinh đang theo học tại trung tâm đều có kết quả tốt. Rất 

mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Quí Phụ huynh. 

Trân trọng! 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH 

 

 

 

Nguyễn Kim Thùy 

 

 


