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Notice to parents for participation in parent-teacher meeting /  Thông báo với phụ huynh về việc họp giữa 
phụ huynh và thầy cô  

 

Dear Parents /  Phụ huynh thân mến                       

 

You are invited to come and meet the teachers to discuss your child's progress and the school's programmes / 

Xin mờI ñến gặp các thầy cô ñể bàn về những tiến triển cuả con quý vị và những chương trình cuả trường  

 

This meeting will be held in /  BuổI họp ñươc tổ chức tại ……………………………………………………………………. 

on (date) / vào ngày ………………………………………………………………………………………………….................. 

 

Education involves co-operation between parents, teachers and students; therefore your interest and participation in 
this meeting is important /  Việc giáo dục liên can ñến sự cộng tác giưã phụ huynh , thầy cô và học sinh , vì thế sự 
quan tâm và tham dự cuả quý vị vào phiên họp này thì quan trọng 

 

                                       
Signed  / Ký tên …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Please COMPLETE, DETACH and RETURN this part of the form by/ Xin vui lòng hoàn tất , tách ra và gửi 
phần này về trước _____________________________________________________ (date) / ngày tháng năm  

 

 

Parent's name /  Tên Phụ Huynh                              .……………………………………………………………………….... 

Student's name / Tên học sinh                                 ...……………………………………………………………………….. 

Year Level / Năm học                                                …………………………………………………………………………. 

 

Please indicate the most suitable time for interview by placing a tick in the appropriate box /  Vui lòng cho biết thờI 
gian thuận tiện nhất cho buổI phỏng vấn bằng cách ñặt một dấu v vào ô thích hợp 

 

□…………………………………………………………  □……………………………………………………….. 

□…………………………………………………….......  □……………………………………………………….. 

□…………………………………………………….......  □………………………………………………………… 

 

An interpreter is required in (language/dialect) /  Một Thông dịch viên cần  ñến ( ngôn ngữ nào ) 

         ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Signed / Ký tên …………………………………………………... (parent/guardian) / ( Phụ huynh hay ngườI bảo trợ ) 

 

A notice will be sent to you to confirm your interview time / Một thông báo sẽ ñược gửi ñến quý vị ñể xác ñịnh giờ 
phỏng vấn  


