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THƯ GỬI PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH
. Quý phụ huynh và học sinh thân mến!
Trước hết xin thay mặt cho Ban điều hành, giáo viên và toàn bộ nhân viên tại Cơ sở bồi dưỡng văn
hóa Trí Phan xin gửi lời cám ơn đến toàn thể quý vị đã tin tưởng và đưa con em của mình đến bồi dưỡng
và phụ đạo ngoài giờ tại đây. Xin bày tỏ niềm vinh hạnh lớn lao khi được đồng hành cùng các em học sinh
trong năm học 2018-2019. Kính chúc quý phụ huynh và gia đình luôn sức khỏe và hạnh phúc, cầu chúc
các em học sinh luôn chăm chỉ và tìm được niềm vui trong học tập!
Thưa toàn thể quý vị!
Cơ sở bồi dưỡng văn hóa Trí Phan số 32 – 34 Bàu Năng 2 được hình thành trên tinh thần thiện
nguyện và hoạt động độc lập về tài chính (không nhận hỗ trợ tài chính của bất kỳ cơ quan hay tổ chức
nào khác). Mỗi năm chỉ thu từ 300.000 – 500.000/ 11 tháng tiền quỹ lớp/ 1 môn học (2 - 6 buổi mỗi
tuần) và đóng trên tinh thần tự nguyện, nghĩa là gia đình nào khó khăn thì không cần đóng nhưng phải có
đơn gửi Trung Tâm . Số tiền này đươc chi vào các khoản như bảo dưỡng cơ sở vật chất, điện nước, vệ sinh,
giáo trình, lương giáo viên, quản lý và trợ giảng…
Trong những năm qua, số lượng học sinh tại đây ngày một đông mà khả năng chúng tôi lại có hạn
nên muốn vào học tại Trí Phan học sinh phải trải qua một kỳ xét tuyển. Đây là điều mà chúng tôi hoàn toàn
không mong muốn. Do vậy, đối với những học sinh không may mắn thì chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân
thành đến quý phụ huynh cũng như các em. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của toàn thể quý
vị.
Ngoài việc xét tuyển bằng điểm số, Cơ sở của chúng tôi cũng chuyển thẳng (không cần thi) cho
các em có hoàn cảnh đặc biệt. Những học sinh này phải có đơn gửi Trung tâm và các giấy tờ liên quan. Tuy
nhiên, khi vào học thì cũng cam kết là theo kịp tiến độ của lớp cũng như tuân thủ các nội quy mà Trung
tâm đặt ra. Thời gian nhận hồ sơ cứu xét là từ ngày: 25/05/2018 – 06/06/2018 tại Văn phòng tầng 2 - Trí
Phan số 32 – 34 Bàu Năng 2. Tất cả những hồ sơ cứu xét nộp đến ngoài khoảng thời gian kể trên đều
không được chấp nhận. Hồ sơ gồm có:
(1) Đơn xin cứu xét (tự viết tay hoặc đánh máy).
(2) Bản photo (không cần công chứng) các giấy tờ liên quan như: hộ nghèo, …
Thay mặt cho toàn thể Trung Tâm, một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự thấu
hiểu và cảm thông của quý vị!
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