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#SoKyHieuVanBan 
“Về việc triển khai chương trình hỗ 

trợ học miễn phí trên Ứng dụng Tiếng 
Anh Edupia & Babilala cho học sinh 

mẫu giáo, tiểu học”

       
#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, TH&THCS.

Thực hiện Công văn số 288/SGDĐT-GDMNTH ngày 14/02/2023 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc phúc đáp Công văn số 03/2023/CV-EDUCA của 
Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation và Công văn số 62/2023/CV-EDUCA 
ngày 24/2/2023 của Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation về việc triển khai 
chương trình hỗ trợ học miễn phí trên Ứng dụng Tiếng Anh Edupia & Babilala cho 
học sinh mẫu giáo, tiểu học thuộc các trường MN, MG, TH, TH&THCS trong toàn 
huyện. Qua nghiên cứu, xem xét hồ sơ, Phòng GDĐT thống nhất cho Công ty Cổ 
phần Giáo dục Educa Corporation đến liên hệ với các trường MN, MG, TH, 
TH&THCS phối hợp thực hiện triển khai chương trình hỗ trợ học miễn phí 2 tháng 
trên ứng dụng Tiếng Anh Edupia và Balilala cho học sinh mẫu giáo, tiểu học và tặng 
01 năm sử dụng miễn phí phần mềm cho đối tượng là giáo viên tiếng Anh và Hiệu 
trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở trong 
huyện. 

Sau thời gian học trải nghiệm miễn phí, nếu phụ huynh học sinh có nhu cầu 
học lâu dài thì đăng ký với Công ty để mua tài khoản học có trả phí trên tinh thần tự 
nguyện.

Trong quá trình triển khai chương trình, yêu cầu các trường học cần đảm bảo 
không gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học tại trường. Mọi thông tin cần được 
hỗ trợ, nhà trường và phụ huynh có thể liên hệ chuyên viên Công ty Educa theo thông 
tin sau. (Ông Nguyễn Đức Quý, điện thoại 0776 666 677 hoặc bà Trần Quế Anh, điện 
thoại 084 933 1117)

Đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, TH&THCS tạo điều kiện thực 
hiện tốt công tác phối hợp theo nội dung Công văn này./.

(Đính kèm theo Công văn này đường link nhập dữ liệu, đề nghị các đơn vị nhập 
đầy đủ thông tin theo mẫu, hạn cuối ngày 21/3/2023)

Nơi nhận:
- Lãnh đạo và chuyên viên PGDĐT;
- Các trường MN, MG, TH, TH&THCS.
- Lưu VP.

          TRƯỞNG PHÒNG
        

    
         #ChuKyLanhDao
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