
Mẫu đơn xin xếp học sinh vào nhóm luyện ngôn ngữ 

 
 

Đơn xin xếp trẻ vào nhóm luyện ngôn ngữ của người đại diện theo pháp luật 
của học sinh 

Tôi yêu cầu việc xếp vào nhóm luyện ngôn ngữ cho: 

Tên và họ của học sinh: ....................................................................................................................... 

Ngày sinh:...................................................... .... 

Địa  chỉ thường trú  của học sinh  (đói với người nước ngoài, địa chỉ nơi cư trú hoặc địa chỉ để liên 
hệ): 

................................................................................................................................................................... 

Ngày bắt đầu đi học bắt buộc tại Cộng hòa Séc: ............... 

Học sinh có quyền / không có quyền được luyện ngôn ngữ (gạch ngang những gì không thích hợp) * 

Trường học sinh đang theo học: ............................................................................................................. 

Tôi yêu cầu xếp vào nhóm được giảng dạy theo hình thức trức tiếp/trực tuyến (gạch ngang những gì 
không thích hợp) 

Tiếng mẹ đẻ của học sinh **: ................................................................................................................... 

Việc luyện ngôn ngữ sẽ diễn ra tại trường được chỉ định 

................................................................................................................................................................. 

Các thông tin khác dành cho nhà trường (đặc biệt liên quan đến sức khỏe và các hạn chế khác của 
học sinh): 

................................................................................................................................................................... 

Tên và họ của người đại diện theo pháp luật: .......................................................................................... 

Email** **: ........................................................................... 

Điện thoại***:....................................................................... 

Nơi thường trú (đối với người nước ngoài, nơi cư trú) (hoặc địa chỉ liên hệ khác) - chỉ điền khi nó 
khác với nơi cư trú  của học sinh 

................................................................................................................................................................... 

Ngày .......................................................... 

Chữ ký củangười đại diện theo pháp luật ………………………………................................ 

 

*)     người nước ngoài đang thực hiện việc đi học bắt buộc tại Cộng hòa Séc không quá 12 tháng trước 
khi nộp đơn (trong năm học 2021/22 tối đa 24 tháng) có quyền được luyện ngôn ngữ. Dựa trên đánh giá 

về nhu cầu hỗ trợ ngôn ngữ của học sinh, hiệu trưởng nhà trường  có thể xếp cả những học sinh với học 
sinh có quyền được luyện vào nhóm luyện ngôn ngữ, thậm chí vào cả nhóm với số lượng cao hơn 10 học 

sinh,  trừ khi điều này gây bất lợi cho chất lượng của học sinh có quyền được luyện ngôn ngữ (đặc biệt là 
người nước ngoài có thời gian lưu trú dài hơn và học sinh có quốc tịch Séc). 

**) Không bắt buộc, nên ghi trong đơn, để giúp hình thành các nhóm thích hợp hơn  



Mẫu đơn xin xếp học sinh vào nhóm luyện ngôn ngữ 

 
 
***) Không bắt buộc; nên ghi trong đơn để giúp việc xử lý linh hoạt 


