THÔNG BÁO SỐ 11
Ngày 6 tháng 9, 2020
Nhằm đáp ứng nhu cầu của các phụ huynh có con em muốn tham gia cuộc thi, đặc
biệt là các phụ huynh ở các tiểu bang khác và mới được biết đến cuộc thi Ước Mơ
Việt, Ban Tổ Chức sẽ gia hạn nộp đơn cho kỳ II đến ngày 1 tháng 11, 2020.
Việc gia hạn cuộc thi sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho các trẻ em trong cộng đồng
tại hải ngoại như sau:
1. Vì dịch bệnh Covid-19, nhiều trường Việt Ngữ đã phải ngưng hoạt động,
chương trình Ước Mơ Việt là giải pháp hữu hiệu để việc học tiếng Việt của
các em không bị gián đoạn trong thời gian này.
2. Khi tham gia cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II, các em sẽ được tiếp tục việc học
và được khen thưởng ngay trong năm nay mà không phải chờ đến sang
năm cho cuộc thi kỳ tới.
3. Ban tổ chức đã đặt ra thêm những phần thưởng “HIẾU HỌC” để dành cho
các thí sinh nộp thêm những bài đã học được ngoài bài trong đề thi, để
khuyến khích các thí sinh học thêm càng nhiều bài càng tốt khi có được
thêm thời giờ.
Các thí sinh dự thi lần đầu hay lần thứ 2 đều có thể:
1. Dùng trở lại cuốn sách mà các em đang có, để đọc thêm truyện mới và học
thêm ngữ vựng (5 hay 10 chữ mới trong trích đoạn hay nguyên câu
chuyện, tùy theo lứa tuổi).
2. Chọn thêm bất cứ bài hát nào trong phần video/karaoke của
uocmoviet.org mà em thích để tập hát và học ngữ vựng. (5 hay 10 chữ mới
trong bài hát, tùy theo lứa tuổi).
3. Rồi cũng thâu hình và nộp video file vào càng sớm càng tốt trước thời hạn
là ngày 1 tháng 11, 2020.
4. Càng gửi nhiều video bài mới, càng được nhiều phần thưởng.
Cuộc thi đã bắt đầu được trình chiếu hàng tuần trên các đài truyền hình theo lịch
trình sẽ được đăng trong thông báo số 12. Ngoài ra cũng xin quý vị vào xem trên
Youtube để theo dõi cuộc thi. Xin subscribe vào danh khoản (channel) để việc theo
dõi được liên tục.
Mọi đề nghị hay thắc mắc, xin liên lạc với ban tổ chức.
Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh và quý thầy cô của các thí sinh.
Thay mặt Ban Tổ Chức,
Phạm Đỗ Thiên Hương

