THÔNG BÁO SỐ 10
Ngày 27 tháng 5, 2020
Kính chào quý Phụ Huynh, quý Thầy Cô, và quý Huynh Trưởng của các hội đoàn,
Trong khi đại dich Covid-19 vẫn còn đang ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày
của chúng ta, Ước Mơ Việt xin giới thiệu chương trình học tiếng Việt qua bài hát và sách
song ngữ, với chủ đề: Uống Nước Nhớ Nguồn. Đây là một sinh hoạt lành mạnh và bổ
ích cho mọi gia đình trong mùa hè sắp tới: cha mẹ, con cái, anh chị em sẽ cùng nhau ca
hát, đọc truyện để chuẩn bị cho cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II sẽ được chính thức bắt đầu
ngày 1 tháng 6, 2020. Chương trình kỳ này sẽ được mở rộng đến các gia đỉnh Việt
Nam tại hải ngoại, không chỉ riêng trong nước Mỹ. Xin quý vị giúp phổ biến.
THỂ THỨC CUỘC THI: Có 2 giai đoạn
1. Sơ Kết: Thí sinh tập hát, tập đọc và gửi video file vào cho ban tổ chức
2. Chung Kết: 10 em được điểm cao nhất ở vòng sơ kết sẽ so tài
LỊCH TRÌNH:
Ngày 1 tháng 6, 2020: Giới thiệu cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II
Ngày 1 tháng 7, 2020: Bắt đầu nộp đơn và video dự thi
Ngây 1 tháng 9, 2020: Hết hạn nộp đơn và video, chấm dứt vòng Sơ Kết
Ngày 11 tháng 10, 2020 : Cuộc thi Chung Kết trực tuyến
Ngày 1 tháng 11, 2020: Công bố kết quả, phát giải thưởng
TIÊU CHUẨN ĐỂ DỰ THI:
1. Trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam trong hạn tuổi từ 7 tuổi đến 18 tuổi, sinh ra và
lớn lên tại hải ngoại hay đi định cư ở hải ngoại từ lúc 5 tuổi.
2. Có giấy ký nhận chấp thuận và hỗ trợ của phụ huynh hay giám hộ.
3. Cuộc thi được chia ra 2 nhóm:
- Thiếu Niên: các em sinh ngày 1-1-2002 đến 31-12-2007
- Thiếu Nhi: các em sinh ngày 1-1-2008 đến 31-12-2013
GIẢI THƯỞNG:
3 GIẢI XUẤT SẮC cho mỗi độ tuổi:
- Giải Nhất: $300.00 USD
- Giải Nhì: $250.00 USD
- Giải Ba: $200.00 USD
Một số GIẢI ĐẶC BIỆT: $100
Và nhiều GIẢI KHUYẾN KHÍCH: $50
TẤT CẢ CHI TIẾT: tài liệu hoc tập, thể lệ dự thi, cách nộp bài... sẽ được đăng
ngày 1 tháng 6 ở Website chính thức của chương trình: uocmoviet.org
Xin thành thật cám ơn và mong được sự ủng hộ nồng nhiệt của các gia đình Việt Nam
khắp nơi trên thế giới.
Thay mặt Ban Tổ Chức,
Phạm Đỗ Thiên Hương

