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Gửi đến phụ huynh của những trẻ em bắt đầu đi học và học sinh lớp 1-4 tại trường Lakkegata trong niên học 

2021/2022            

 Oslo, ngày 9.2.2021 

 

 THÔNG TIN VỀ CHỖ BÁN THỜI GIAN MIỄN PHÍ TRONG SINH HOẠT HỌC ĐƯỜNG DÀNH CHO LỚP 1 - 4. 

NIÊN HỌC 2021/2022 

Tất cả trẻ em bắt đầu vào lớp 1 đến lớp 4 tại trường x  sẽ được cung ứng chỗ bán thời gian miễn phí trong Sinh 

hoạt học đường (AKS) niên học 2021/2022. Cung ứng này có hiệu lực từ tháng 8 năm 2021. 

Khuôn khổ chỗ bán thời gian miễn phí trong Sinh hoạt học đường (AKS) 

• 12 giờ được phân bổ đều mỗi ngày sau giờ học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên kế hoạch và 

nâng cao chất lượng trong cung ư ́ng này 

• 2 ngày mỗi tuần trong các kỳ nghỉ của nhà trươ ̀ng (nghỉ mùa thu và mùa đông, nghỉ lễ Giáng sinh và lễ 

Phục sinh và vào mỗi tuần trong kỳ nghỉ hè, ngoại trừ tháng 7 khi AKS đóng cửa) 

• vào các ngày lập kế hoạch của trường/các ngày nghỉ bắt cầu xen kẽ trong năm học, thì thời gian tham 

gia là ½ ngày (AKS có thể đóng cửa liên quan đến các ngày lập kế hoạch của trường tối đa hai ngày 

một năm) 

 

Nếu bạn muốn cho con cu ̉a mình tham gia toàn bộ chương trình sinh hoạt học đường hỗ trợ học tập, bạn có thể 

đăng ký một chỗ toàn thời gian với mức giá giảm. 

Chỗ toàn thời gian với mức giá giảm 

Giá cho một chỗ toàn thời gian tùy thuộc vào thu nhập của phụ huynh, giá từ 245 đến 1041 kroner mỗi tháng. 

Với một chỗ toàn thời gian, con cu ̉a ba ̣n có thể tham gia AKS cả trước và sau giờ học, và mỗi ngày trong các 

kỳ nghỉ (ngoại trừ tháng Bảy). 

 

Tăng cường tham gia và củng cố kỹ năng ngôn ngữ 

AKS là một môi trường học tập phụ thêm nhằm củng cố sự phát triển về ho ̣c tâ ̣p và giao tiếp xã hội của trẻ em 

thông qua vui chơi và học tập. AKS sẽ đem đến một cung ứng toàn diện qua hợp tác với nhà trường.  

Khuôn khổ và quy định cho AKS, cũng như hướng dẫn hợp tác giữa gia đình – học đường là nền tảng cho nội 

dung của cung ứng này. 

Mục đích của chỗ bán thời gian miễn phí trong AKS là: 

• tăng cường tham gia AKS 

• củng cố kỹ năng ngôn ngữ của học sinh 

• nâng cao chất lượng của AKS và đảm bảo cung ứng bình đẳng 

Bạn đăng ký chỗ ta ̣i AKS như thế này 

Để đăng ký cho trẻ em vào AKS, phụ huynh phải sử dụng cổng thông tin trên trang mạng của thành phố Oslo 

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen.  

Để biết thêm thông tin về những trường nào cung ứng chỗ bán thời gian miễn phí trong AKS, hãy xem 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltidsplass/. Nếu bạn có thắc 

mắc xin liên hệ với nhà trường. 
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