
 
 
 
 

 
 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Tôi xin trân trọng thông báo chương trình Học nhạc cụ chính khóa năm học 2019 – 2020 sẽ chính thức bắt đầu 
vào thứ Hai ngày 9 tháng 9 năm 2019. Học sinh tại trường BIS Hà Nội có cơ hội được đăng ký học nhạc cụ với 
đội ngũ giảng viên âm nhạc được đào tạo chuyên nghiệp do nhà trường mời cộng tác. Tham gia chương trình 
này, học sinh sẽ đăng ký học một loại nhạc cụ tự chọn theo định hướng của kỳ thi ABRSM. ABRSM được công 
nhận toàn cầu là một chứng chỉ có uy tín về âm nhạc dành cho học viên ở nhiều trình độ, học sinh đạt chứng chỉ 
ABRSM cao còn được cân nhắc cộng điểm UCAS trong hồ sơ xét tuyển đại học. 
 
Bên cạnh đó cũng có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc học nhạc cụ có thể giúp não bộ của học viên 
vận hành hiệu quả hơn. Nhờ vậy mà học sinh có thể tập trung và có kỷ luật hơn trong học tập, hơn nữa còn làm 
tăng khả năng tiếp thu và trí nhớ của học viên. Chúng tôi tin rằng dù học bất cứ nhạc cụ nào ngoài việc giúp học 
sinh phát triển toàn diện thì kết quả học tập nói chung cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Bởi vậy chúng tôi giới 
thiệu tới Quý vị chương trình Học nhạc cụ chính khóa này cho con em mình. 
 
Dưới đây là danh sách các môn học: 

 Đàn Ghi-ta 

 Đàn Violin 

 Đàn Cello 

 Kèn Saxophone 

 Sáo 

 Kèn Clarinet 

 Trống 

 Đàn Piano 

 Thanh nhạc 

 Kèn Oboe 

 Kèn cor Pháp 
 
Ngoài ra, nhà trường vẫn có thể đưa vào giảng dạy các nhạc cụ khác nếu Phụ huynh có mong muốn và đề xuất.  
 
Sau khi đăng ký, thời khóa biểu học hàng tuần sẽ được gửi về cho Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm của từng 
lớp. Đối với học sinh Tiểu học, các con sẽ được giáo viên dạy nhạc đón trả tại lớp còn đối với học sinh Trung học, 
các con sẽ nhớ lịch và tự tới lớp học theo thời khóa biểu đã thông báo vào thứ Sáu tuần trước đó. Mỗi tiết học 
nhạc kéo dài 40 phút và sẽ theo giờ học chính khóa nên học sinh sẽ bị mất một tiết học trên lớp để học chương 
trình này. Thời gian học nhạc sẽ thay đổi mỗi tuần để đảm bảo học sinh không bị mất cùng một tiết học hàng 
tuần. 
 
Lịch học cụ thể cho chương trình Học nhạc cụ chính khóa năm nay như sau: 

- Kỳ 1: từ 9/9/2019 tới 29/9/2019. (11 tiết học) 
- Kỳ 2: từ 13/1/2020 tới 27/3/2020. (8 tiết học) 
- Kỳ 3: từ 4/5/2020 tới 12/6/2020. (6 tiết học) 

Tổng thời gian là 25 tiết học. 



 
Đây là chương trình đóng phí và mỗi tiết học có giá là 374,000 đồng. Phụ huynh có thể chọn trả phí cả năm là 
374,000VND x 25 tiết = 9,350,000 đồng hoặc trả kỳ 1 là 374,000VND x 11 lessons = 4,114,000 đồng. 

Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ cho học sinh mượn nhạc cụ về nhà miễn phí kỳ đầu tiên và có thu phí 1,100,000 
đồng/kỳ từ kỳ học thứ hai trở đi để bảo trì nhạc cụ. 

Nếu Quý vị muốn đăng ký cho con học nhạc cụ năm học này, vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 

1. Vui lòng điền thông tin tại đây để đăng ký và chuyển khoản học phí trước thứ Sáu 30/8/2019. 

Thông tin tài khoản của nhà trường: 

Bank name: HSBC VIETNAM – HO CHI MINH BRANCH 

Bank address:   The Metropolitan, 235 Dong Khoi Street, District 1, HCMC, Vietnam 

Account name: BIS HANOI 

Account No. VND: 091-255505-002 

2. Vui lòng bỏ qua thư này nếu Quý vị chưa có nhu cầu cho con học nhạc cụ tại trường. 

Hạn đăng ký cho chương trình Học nhạc cụ là hết ngày thứ Sáu 30/8/2019, Quý vị vui lòng liên hệ tới hòm thư 
mi.hoang@bishanoi.com nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình.  

 

Trân trọng, 

 

Mi Hoang 
Trưởng trợ giảng và Điều phối viên chương trình Âm nhạc  
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