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Kính gửi Phụ huynh, 

Rất vui mừng chào đón năm mới - năm 2018. Nhà trường rất mong 

đợi những điều tốt đẹp và thành công trong công tác dạy và học 

cũng như ở các lĩnh vực khác. Nhà trường rất cảm ơn sự nhiệt tình 

hỗ trợ và tham gia của Quý Phụ Huynh. Việc tích cực trong các hoạt 

động đã cho thấy sự quan tâm chân thành của Phụ huynh dành cho 

con em mình cũng như toàn thể nhà trường. 

Một vài thông tin lưu ý: 

 Kết quả học tập từ lớp 1 trở lên sẽ được gửi đến Quý Phụ 

huynh trong tuần từ ngày 29/1 –  thông tin chi tiết sẽ được  

cập nhập sau  

 Học phần 2 kết thúc vào thứ Sáu ngày 19/1 

 Học phần 3 bắt đầu vào thứ Hai ngày 29/1 

 Kỳ nghỉ Tết từ ngày 14/2 đến 23/2 

 Trường hoạt động lại vào thứ Hai ngày 26/2 

 Chương trình tuyển sinh cho Học kỳ 2 hiện đang bắt đầu – 

vui lòng liên hệ Văn phòng vào giờ làm việc. 

 Hoạt động từ thiện đóng góp cho Trung tâm trẻ mồ côi tại 

địa phương sẽ diễn ra trong tuần cuối của Học phần 2 – 

Quần áo cũ và thực phẩm có thể được thu gom tại trường 

cho đến sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 1. 

 Lớp iGCSE 2 sẽ thi cuối kỳ bắt đầu từ ngày 17/4/2018. 

Đối với khối Mẫu giáo, nhà trường sẽ gửi kết quả học tập đến Phụ 

huynh qua email vào thứ Tư 17/1. Vui lòng đảm bảo rằng Văn 

phòng cập nhật đúng địa chỉ email của Quý Phụ huynh.   

Nhà trường gửi lời chúc đến tất cả các em học sinh một kỳ nghỉ 

tuyệt vời và sẵn sàng cho Học phần mới vào ngày 29/1/2018.  

Trân trọng, 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 
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Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh. 

 

 TẦM NHÌN 

 SỨ MỆNH 
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Thông tin từ khối Mẫu giáo 

Chúc mừng năm mới! Nhà trường hi vọng Quý Phụ huynh và học 

sinh đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời với nhiều kỷ niệm đẹp! Nhà trường 

rất vui chào đón các em trở lại trường với rất nhiều hoạt động sôi nổi 

sắp tới! 

Chuyến dã ngoại đầu tiên trong năm 2018 đã diễn ra tốt đẹp. Giáo 

viên và học sinh Mẫu giáo đã có dịp tìm hiểu nhiều về lịch sử và kiến 

trúc tuyệt đẹp của Bạch Dinh. Thật tuyệt vời khi có một ngôi biệt thự 

tráng lệ trong một khu vườn nguyên sơ. Các em rất thích thú tìm 

hiểu lịch sử của ngôi biệt thự và chiêm ngưỡng những cây hoa sứ 

lâu năm cao to bao quanh những khẩu đại bác. Các em được tận 

hưởng không khí trong lành của biển, vẻ đẹp của Bạch Dinh và có 

cơ hội được ngắm nhìn những món đồ cổ quý hiếm. Thật là thú vị 

khi được ngược dòng thời gian qua các chuyến tham quan như thế 

này!  

Bên cạnh đó, học sinh Mẫu giáo rất vui mừng và thích thú khi được 

tham gia lớp học bơi. Tất cả học sinh từ lớp K1 đến lớp Dự bị Tiểu 

học đều được thầy Andrew dạy về an toàn dưới nước. Thật vui khi 

nhìn thấy sự tiến bộ trong kỹ năng bơi của các em và khoảnh khắc 

các em vui đùa dưới nước trong những bộ đồ bơi đáng yêu. 

Tổng kết Học phần 2 

Năm mới đã sang và một học kỳ cũng vừa kết thúc. Nửa năm học 

đã trôi qua thật nhanh. Thời gian đã trôi về đâu? 

Hai học phần trôi qua với rất nhiều sự kiện sôi nổi tuyệt vời từ Lễ hội 

Halloween, ngày Hội thao, cho đến ngày Nhà giáo Việt Nam và Triển 

lãm Khoa học gói gọn trong sáu tháng. 

Nhà trường đã phỏng vấn một vài học sinh để chia sẻ về khoảng 

thời gian yêu thích trong Học kỳ 1. Sau đây là những suy nghĩ của 

các em: 

Barbie lớp 8 Quốc tế: Em rất thích Hội chợ Giáng sinh, năm nay có 

rất nhiều trò chơi thú vị.  

Hana lớp 3 Quốc tế: Em rất thích bữa tiệc Giáng sinh vì em được 

nhận quà và chúng em được thỏa thích vui đùa.  

Patrick lớp 5 Quốc tế: Điều em yêu thích trong năm nay là vào 

tháng Mười, khi chúng em trang trí cửa ra vào lớp học cho Lễ hội 

Halloween.  

Lina lớp 4 Quốc tế: Em thích làm bài thi. Em thích những thử thách 

và cố gắng không làm sai.  

Ivan lớp 3 Quốc tế: Em vô cùng thích Hội chợ Giáng sinh. Hội chợ 

có rất nhiều trò chơi hay và độc đáo! 
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Ảnh trên: Chuyến dã ngoại tại Bạch Dinh của khối Mẫu giáo. 

Ảnh trên: Học sinh Mẫu giáo vui vẻ trong lớp học bơi với thầy 
Andrew. 

Ảnh trên: Lớp 1, 2 và 3 Quốc tế vui vẻ tại tiệc Giáng sinh. 
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