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Kính Thưa Phụ Huynh/Giám Hộ:
Là một phần của chương trình âm nhạc tại trường___________________________________________, lớp giảng dạy về nhạc khí
sẽ bắt đầu gần đây. Chương trình này cung cấp cơ hội cho các học sinh có những ý thích đặc biệt về nhạc khí để tiếp tục phát triển
khả năng của các em thông qua việc tham gia vào các ban nhạc và ban nhạc hòa tấu. Nếu con quý vị đã học với một ban nhạc hoặc
nhạc cụ ban nhạc hòa tấu vào năm ngoái, tại đây hoặc tại một trường khác, chúng tôi muốn khuyến khích em tham gia một lần nữa
trong năm nay.
Yêu cầu qúi vị điền mẫu đơn dưới đây và gởi lại cho thầy giáo con quý vị. Các câu hỏi liên quan đến con quý vị tham gia trong
chương trình nên được gửi đến giáo viên dạy nhạc khí tại trường. Nếu cần thiết để một em trẻ phải ngưng các bài học, vui lòng cho
biết lý do qua thơ viết cho giáo viên.
Lớp Nhạc Khí Sẽ Họp Mặt vào_________________________________________Bắt đầu___________________________________

HỌC SINH NHẠC KHÍ CAO CẤP
Tên

Dụng cụ

Trường

Cấp Lớp

Thầy/cô giáo

Địa Chỉ Nhà

Điện Thoại

Con quý vị đã chơi dụng cụ nhạc khí này từ bao lâu?
Nếu con quý vị có những bài học tư, hãy cho biết tên giáo viên và thời gian học
Con quý vị có chơi đàn dương cầm không?

o Có o Không

Từ bao lâu?

o Con tôi sẽ tiếp tục tham gia chương trình nhạc khí.
o Con tôi không thể tiếp tục được vì

YÊU CẦU GỞI MẪU ĐƠN NÀY LẠI CHO GIÁO VIÊN LỚP

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ_ ____________________________________________________________________________________

