
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /PGDĐT-GDTiH
 V/v triển khai chương trình Tiếng Anh online 

Edupia, Babilala dành cho trẻ mầm non 
và học sinh tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày       tháng  8  năm 2022

     Kính gửi: 
 - Hiệu trưởng các trường TH&THCS;

- Hiệu trưởng các trường TH;
- Hiệu trưởng các trường MN-MG;

 
Căn cứ Công văn 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, 
lớp 2 theo chương trình GDPT 2018;

Căn cứ Công văn 2387/BGDĐT-GDMN ngày 09/6/2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ   
sung và Chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo;

  Căn cứ Công văn số 93/2022/CV-EDUCA ngày 06/6/2022 của Công ty Cổ 
phần Giáo dục Educa Corporation về việc hỗ trợ học miễn phí chương trình 
Tiếng Anh online Edupia, Babilala.’

Thực hiện Công văn số 2645/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 29/8/2022 của 
Sờ Giáo dục và Đào tạo Long An về việc triển khai chương trình Tiếng Anh 
online Edupia, Babilala dành cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai Chương trình Tiếng Anh 
online Edupia, Babilala dành cho học sinh cấp mầm non và tiểu học như sau:

1.  Về chương trình Tiếng Anh online Edupia và Babilala
- Chương trình Tiếng Anh online Babilala cho trẻ mầm non và học  sinh 

lớp 1 và lớp 2.
- Chương trình Tiếng Anh online Edupia cho học sinh lớp 3 đến lớp 5.
Hình thức học online: học ngay tại nhà trên máy tính, điện thoại, 

máy tính bảng có kết nối  internet.
 Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation tặng 02 tháng học miễn 
phí chương trình tiếng Anh online chất lượng cao Edupia và Balilala cho mầm 
non và học  sinh tiểu học.

Sau thời gian học miễn phí nếu phụ huynh học sinh có nhu cầu thì đăng 
ký với Công ty để mua tài khoản học online bằng hình thức xã hội hóa.

2. Tổ chức thực hiện
  - Phòng GD&ĐT triển khai đến các trường mầm non, mẫu giáo, các 

trường có cấp tiểu học về triển khai chương trình Tiếng Anh online Edupia, 
Babilala dành cho học sinh cấp mầm non và tiểu học.

- Hiệu trưởng nhà trường thông tin đến phụ huynh học sinh và học sinh 
đăng ký nhu cầu học miễn phí 02 tháng chương trình tiếng Anh online chất 
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lượng cao Edupia và Balilala cho mầm non và tiểu học (thực hiện trên tinh thần 
tự nguyện của phụ huynh học sinh). Báo cáo số lượng học sinh đăng ký, kèm 
danh sách về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/9/2022 – Ông Bùi Văn Tùng tiếp 
nhận, tổng hợp, báo cáo về Sờ Giáo dục và Đào tạo Long An.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation để chủ 
động lấy tài khoản miễn phí 02 tháng cho học sinh học. (Thông tin liên hệ Bà 
Nguyễn Thị Kiều Loan, chuyên viên sản phẩm phụ trách Mekong, điện thoại: 
0918400257, Email: loanntk@educa.vn).

- Việc thực hiện Chương trình Tiếng Anh online Edupia, Babilala 
dành cho học sinh cấp mầm non, tiểu học trên tinh thần tự nguyện với sự 
đồng thuận phụ huynh học sinh và học sinh theo hình thức xã hội hóa.

(Đính kèm Công văn số 93/2022/CV-EDUCA ngày 06/6/2022 của Công 
ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation về việc hỗ trợ học miễn phí chương 
trình Tiếng Anh online Edupia, Babilala).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu Hiệu trưởng các trường mầm mon, tiểu 
học triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Phòng GDMN-GDTH; (b/c)
- UBND huyện; (b/c)
- TP, các PTP;
- UBND các xã, thị trấn; (nắm biết)
- Như trên;   
- Các CV;
- Lưu: VT, GDTiH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                 Nguyễn Thành Công
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DANH SÁCH 
Học sinh đăng ký học Chương trình Tiếng Anh online Edupia, Babilala dành cho 

học sinh cấp mầm non và tiểu học miễn phí 02 tháng

Thông tin Hiệu trưởng:
Số điện thoại liên lạc
Email:

TT Họ và tên Trường Lớp Họ tên 
PHHS

Số điện thoại 
liên lạc

Ghi chú
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