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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
   
Nhiệt liệt chào mừng Năm học mới 2020-2021! Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh và các giáo viên lời 
chào trân trọng. Hi vọng Quý vị và Nhà trường sẽ có mối quan hệ hợp tác và gắn bó vui vẻ, lâu dài tại KK @ 
The Manor. Tôi rất vui với đội ngũ giáo viên nhiệt tình và mẫn cán của nhà Trường, và tôi tin rằng Quý Phụ 
huynh sẽ hài lòng với những trải nghiệm học tập tuyệt vời, cùng các hoạt động đầy sáng tạo mà các em học 
sinh sẽ được tham gia trong năm học này. Chủ đề của năm học này là Hệ mặt trời, do vậy tên của các lớp 
học sẽ đều liên quan tới chủ đề này.  
 
Sau một vài tuần học, các giáo viên đã hiểu thêm về các em học sinh mới, thiết lập và củng cố nề nếp sinh 
hoạt trong lớp. Các em học sinh cũng đang dần làm quen với những người bạn mới và trở nên gần gũi hơn 
với các thầy cô - những người sẽ luôn ở bên chăm sóc và nỗ lực mang đến cho các em những trải nghiệm 
giáo dục tốt nhất. Bên cạnh đó, Nhà trường vui mừng chào đón cô Bella – Giáo viên lớp Mẫu giáo nhỡ K2 hệ 
Quốc tế và Cô Hồng, giáo viên trợ giảng lớp Dự bị Tiểu học hệ Hội nhập.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Như thường lệ, Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh một số Lưu ý vào đầu năm học mới như sau:   

1. Thời gian học tại trường là từ 8:15 sáng đến 3:30 chiều. Thời gian Phụ huynh đón các em học sinh 

muộn nhất là 4 giờ chiều.  

2. Các em học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục khi đến trường. Quý Phụ huynh vui lòng chuẩn bị cho 

các em bình nước cá nhân, mũ, chăn, gối, dép lê và một bộ quần áo dự phòng.  

3. Trong trường hợp con nghỉ học, Quý Phụ huynh vui lòng thông báo cho Văn phòng trường trước 9 

giờ sáng hàng ngày. Số điện thoại của Nhà trường: (024) 7304 6777 

4. Tất cả các cuộc gọi của Phụ huynh đều phải thông qua Văn phòng trường. Các giáo viên của nhà 

trường không nghe điện thoại trong lớp để tránh làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh. 

Các thầy cô giáo sẽ hướng dẫn Quý Phụ huynh cài đặt ứng dụng ClassDojo để giữ liên lạc với các 

giáo viên và cập nhật tình hình của con.  

 

Tôi tên là Bella. Tôi 32 tuổi. Tôi đến từ New York, Mỹ. Tôi đã sống và làm 
việc tại Hà Nội từ tháng 9 năm 2015. Tôi là giáo viên mầm non và giáo 
viên dạy Tiếng Anh. Điểm mạnh của tôi là dạy ngữ âm và tạo ra bài học 
thú vị cho các em học sinh. Tôi yêu thích việc dạy các em học sinh độ 
tuổi từ 2 đến 5. Khi rảnh rỗi, tôi thích vẽ tranh và làm đồ thủ công. Tôi 
mong muốn mang đến cho các em một môi trường học tập tích cực, 
sáng tạo và giàu ngôn ngữ.   
 

Tôi đã làm việc tại Trường Mầm non KinderWorld được 13 năm. Tôi rất hân hạnh 
được làm việc với các Quý Phụ huynh và các em học sinh trong năm học này tại 
KK @ The Manor. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội làm quen với từng Quý phụ huynh 
trong thời gian tới. Tôi mong đợi được cùng làm việc với đội ngũ giáo viên khối 
Dự bị Tiểu học hệ Hội nhập và tạo môi trường học tập tích cực cho các em. 

http://www.kik.edu.vn/
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Quy trình đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên của nhà trường trong dịch bệnh Covid 19 
  

Đối với Phụ huynh: 

 Phụ huynh cần kiểm tra thân nhiệt của con 
trước khi đến trường hoặc lên xe buýt.  

 Đeo khẩu trang cho con khi tới trường và khi ra 
về. Phụ huynh chuẩn bị thêm một khẩu trang 
dự phòng trong cặp đi học của con.  Học sinh 
được khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp 
học.  

 Chuẩn bị bình nước cá nhân cho con mang 
theo khi đến lớp.  

 Ghi tên của con trên các vật dụng và đồ dùng 

mang đến trường. 

 

Đối với học sinh đi xe buýt: 

 Tất cả xe buýt đều được khử khuẩn hàng 
ngày  

 Học sinh cần rửa tay với nước rửa tay sát 
khuẩn trước khi lên xe buýt.  

 Học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến 

trường và khi xuống xe buýt. 

 
 
 

     Quy trình đón trả học sinh  

 

Buổi sáng: Đón học sinh từ 8h15 đến 8h30 

 

 Giáo viên sẽ đón học sinh tại cổng trường.  

 Phụ huynh ký vào phiếu điểm danh hàng 

ngày.  

 Học sinh sẽ được đo thân nhiệt trước khi vào 

trường.  

 Phụ huynh KHÔNG vào trong lớp học  

 Nhân viên của trường (Giáo viên hoặc nhân 

viên văn phòng) sẽ đưa học sinh vào lớp 

 

 
 
Buổi chiều: Trả học sinh từ 3h30 đến 4h00 chiều 

 

 Nhân viên văn phòng sẽ đợi ở sảnh chính của 

trường. Khi Phụ huynh tới đón con, giáo viên sẽ 

được thông báo để đưa học sinh ra cổng trường.  

 Phụ huynh ký nhận học sinh. 
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LƯU Ý: 

 Mọi người phải thường xuyên rửa tay với xà 
phòng hoặc nước rửa tay sát khuẩn bên trong 
và ngoài lớp học.  

 Nhân viên, giáo viên và học sinh phải đeo khẩu 
trang khi đi ra ngoài.  

 Tất cả khẩu trang đã qua sử dụng phải được 
vứt bỏ và không tái sử dụng vào ngày hôm sau.  

 Giáo viên và học sinh không lấy tay chạm vào 
khẩu trang khi đang đeo và dùng tay nhấc phần 
dây đeo qua tai để tháo khẩu trang.  

 

 

 Đối với các Phụ huynh có hẹn trước với Văn 
phòng trường, vui lòng kiểm tra nhiệt độ tại cổng 
bảo vệ trước khi vào.  

 Nếu Quý vị muốn đón con sớm, vui lòng thông 
báo với Văn phòng trường, Nhà trường sẽ thông 
báo cho giáo viên và chuẩn bị cho các em sẵn 
sàng khi phụ huynh tới đón.  

 Các bề mặt bàn, ghế, tay nắm cửa, cửa sổ, bàn 

phím của trường đều được khử khuẩn thường 

xuyên.  
 Lớp học và đồ chơi trong lớp cũng được vệ sinh 

thường xuyên.  

 

Hỗ trợ từ Phụ huynh: 

 

 Đo nhiệt độ của con trước khi tới trường, hoặc 

trước khi lên xe buýt vào buổi sáng. 

 Chuẩn bị khăn giấy ướt cho con lau tay thường 

xuyên.  

 Dạy con cách dùng khăn giấy che miệng khi ho 

hoặc hắt hơi.  

 Giúp con hiểu việc khạc nhổ sẽ làm tăng nguy 

cơ lây lan dịch bệnh.  

 Khuyến khích con không chia sẻ đồ ăn với bạn 

khác trong thời gian này. 

 Chuẩn bị cho con thêm khẩu trang trong cặp 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>37.5°C 

 

 Bất cứ em học sinh nào có nhiệt độ trên 37,5 độ 
C sẽ ngay lập tức được cách ly và thông báo cho 
nhân viên y tế. Nhân viên y tế sẽ kiểm tra lại nhiệt 
độ của học sinh.  

 Các em học sinh có biểu hiện hắt hơi, ho hoặc 
sốt sẽ được đưa tới Phòng Y tế để được kiểm 
tra.  

 Nhà trường sẽ liên lạc với Phụ huynh để đón và 
đưa học sinh đến thăm khám tại các cơ sở y tế.  
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Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh, Nhà trường xin cập nhật các quy định về việc mang đồ ăn 
uống bên ngoài vào trường như sau:   

  
a)    Học sinh không được phép đặt đồ ăn từ các nhà cung cấp bên ngoài giao đến trường.  
b)    Tuy nhiên, các em được mang theo đồ ăn, thực phẩm đóng gói như: bánh quy, kẹo, sô-cô-la, bim 

bim,… Những thực phẩm chế biến sẵn cũng không được mang vào trường. 
c)    Đối với các sự kiện được tổ chức tại trường, nhân viên nhà trường sẽ làm việc trực tiếp với các 

nhà cung cấp để mua hàng.  
 

Tổ chức Sinh nhật 
 

Quý Phụ huynh có thể tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ cho con. Tuy nhiên, Quý Phụ huynh lưu ý chỉ chuẩn bị các 
đồ ăn bao gói có nhãn hiệu rõ ràng như bánh, kẹo, sô cô la, kẹo dẻo. Đồ ăn nhanh sẽ không được mang vào 
trường.  

 
Quý Phụ huynh lưu ý, tiệc sinh nhật cho các con sẽ được tổ chức sau giờ học. Quý vị vui lòng thông báo cho 
giáo viên lớp về kế hoạch tổ chức, các thầy cô sẽ chuyển lời mời đến các bạn trong lớp.  

 
Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ những cập nhật trên đây để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, giáo viên 
và nhân viên nhà trường.  
 
 Các sự kiện sắp tới:  
 
Thứ Tư ngày 2/9/2020 – Ngày lễ Quốc Khánh – Học sinh nghỉ học.  
Thứ Sáu ngày 18/9/2020 – Thực tập phòng cháy chữa cháy  
Thứ Năm ngày 1/10/2020 – Tết Trung thu 
5-9 tháng 10/2020 –  Tuần lễ STEM  
15 và 16/10/2020 – Kỳ nghỉ kết thúc Học phần I 
Thứ Hai ngày 19/10/2020– Bắt đầu Học phần II  
Thứ Sáu ngày 30/10/2020 – Lễ hội Halloween  
 
Nhà trường xin kính chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh một năm học mới đầy ắp niềm vui, hứng khởi 
học tập và mong muốn Quý Phụ huynh dành thật nhiều thời gian với các con. Chúng tôi trân trọng và cảm ơn 
sự đồng hành và hỗ trợ của Quý vị trong suốt thời gian qua.  
 
Trân trọng! 
 

Hiệu trưởng 
 

Kelly Monos 

http://www.kik.edu.vn/


  

 

 T: (84-24) 73046777 
 

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn 
 

www.kinderworld.net 
 

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI THÁNG TÁM 2020 

 

 

 
 

 

Hình ảnh từ các lớp học 



  

 

 T: (84-24) 73046777 
 

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn 
 

www.kinderworld.net 
 

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI THÁNG TÁM 2020 

 

 

 

Hình ảnh từ các lớp học 



  

 

 T: (84-24) 73046777 
 

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn 
 

www.kinderworld.net 
 

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI THÁNG TÁM 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh từ các lớp học 


