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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Sắp tới chúng ta sẽ trải qua kỳ nghỉ cuối Học phần 3 trong 1 tuần. Học phần này đầy thách thức với tất cả 

cộng đồng trường chúng ta, cả Việt Nam và toàn thế giới. 

Nhiều học sinh và nhân viên đã bị gián đoạn học tập và công việc của mình vì các quy định phòng chống dịch 

và yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà. 

Nhà trường đã có những sắp xếp linh hoạt cho các em học sinh tuỳ theo tình hình dịch thực tế để các em có 

thể học tập được tốt nhất. Một số học sinh có thể tham dự các lớp học trực tiếp tại trường với giáo viên và 

một số khác sẽ học trực tuyến ở nhà khi cần thiết. 

Dù không phải là một hoạt động giảng dạy dễ dàng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện nhờ vào đội ngũ 

giáo viên tận tâm và luôn nỗ lực hết mình vì học trò thân yêu. 

Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Phụ huynh vì sự hỗ trợ và hợp tác 

không ngừng của Quý vị trong suốt thời gian đầy thử thách này. 

Học phần 4 chắc chắn sẽ là một học phần rất bận rộn khi các thầy cô cùng các con chuẩn bị cho kỳ thi cuối 

Học kỳ 2 và gửi kết quả học tập của các em tới Quý vị. 

Quý Phụ huynh vui lòng tiếp tục đọc các bản tin hàng tuần của con em mình vì giáo viên sẽ chia sẻ thông tin 

và giao tiếp trong lớp hàng tuần. 

Hãy tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ này cùng với gia đình của mình. Nếu Quý vị và gia đình có đi du lịch, hãy 

luôn mạnh khoẻ và an toàn. 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Khi sắp sửa bước vào Học phần 4 của năm học, chúng tôi 

không thể không gửi lời khen ngợi tới Quý vị vì đã chứng 

minh cho con em mình thấy tầm quan trọng của việc hiểu 

biết và có thái độ linh hoạt. Với nhiều sự gián đoạn đã trải 

qua, chúng ta sẽ dễ dàng bộc lộ sự thất vọng hoặc lo lắng, 

điều này tất nhiên các con cũng sẽ cảm nhận được. Tuy 

nhiên, rõ ràng là từ hành vi của các con trong khuôn viên 

trường - nhiều nụ cười và sự hào hứng học tập – điều này 

đã cho thấy sự thật rằng các em thật may mắn khi có 

được những tấm gương tích cực tại nhà. 

Hãy tiếp tục cung cấp các hoạt động thúc đẩy khả năng 

phục hồi và sự lạc quan. Một thói quen rất hiệu quả là 

dành thời gian để chia sẻ những điều tích cực trong ngày 

của Quý vị với các con. Ưu tiên nói về những trải nghiệm 

tốt đẹp của chúng ta, cùng nhau mô tả tầm quan trọng của 

lòng biết ơn và lợi ích của việc cởi mở với nhau. Điều này 

có thể xảy ra khi các con đi học về, Quý vị đi làm về, trong 

giờ ăn hoặc khi chuẩn bị đi ngủ. 

Trong Học phần sắp tới, một số ngày quan trọng bao gồm: 

• Kỳ nghỉ cuối Học phần 3 từ ngày 11 -15/04/2022, ngày 

11/04/2022 các em sẽ được nghỉ bù cho ngày Giỗ Tổ 

Hùng Vương. Các lớp sẽ trở lại trường vào Thứ Hai ngày 

18/04/2022. 

• Chúng tôi sẽ có “4 ngày cuối tuần” vào đầu tháng Năm, 

vì trường sẽ không hoạt động vào Thứ Hai ngày 

02/05/2022 (Ngày Giải phóng) và Thứ Ba ngày 

03/05/2022 (Ngày Quốc tế Lao động). Hy vọng Quý vị có 

thể sắp xếp một chuyến du lịch thú vị cho gia đình nhân 

dịp này. 

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học 

của con em mình, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm 

hoặc văn phòng trường để được giải đáp. 

Robert Madden 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Năm học này đang trôi qua thật nhanh! Chúng tôi rất vui khi sắp kết thúc học phần 3 và mong muốn các em 
học sinh sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển kỹ năng đọc viết và từ vựng ở tất cả các lớp.  

Các học sinh nhỏ tuổi đang học các kỹ năng nhận biết từ ngữ, ngữ âm trong khi học sinh lớn hơn học thêm về 
cách xác định các ý tưởng và chi tiết chính, xâu chuỗi các sự kiện trong một câu chuyện và đưa ra dự đoán 
dựa trên kiến thức trước đó và thông tin cơ bản.  

Khi Quý vị đọc cùng con, Quý vị có thể hỗ trợ phát triển những kỹ năng này bằng cách đặt câu hỏi về các yếu 
tố của câu chuyện như nhân vật, bối cảnh và cốt truyện cũng như thảo luận về các sự kiện đã xảy ra, đảm 
bảo rằng các con đang đặt các sự kiện theo đúng thứ tự.  

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các gia đình sẽ có một Kỳ nghỉ thoải mái!  

Chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa khi cuối năm học đến và chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối 
Học kỳ 2!  

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Lớp 1-5) 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng này các em học sinh khối THPT đang tiến gần hơn đến Kỳ thi Cambridge, kỳ thi chính thức bắt đầu vào 

ngày 28 tháng 4. Các bài thi nói môn tiếng Anh và tiếng Trung sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 4, sau đó là 

thi thực hành môn công nghệ thông tin vào ngày 20 và 21 tháng 4.  

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên năm nay học sinh của chúng tôi không được thực hành nhiều 

tại phòng thí nghiệm trường như những năm trước đây. Vì lý do này và để đảm bảo kết quả tốt nhất cho các 

em, học sinh lớp IGCSE và AS / A Level sẽ được miễn thi môn Thực hành Khoa học.  

Các thầy cô luôn nỗ lực để đảm bảo học sinh nắm được các kiến thức cần thiết và đạt được điểm tốt nhất 

trong khả năng của mình. Chúng tôi chúc các em học sinh đạt kết quả tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và 

khuyến khích các em phát triển và tiếp tục các thói quen học tập tốt ở nhà cũng như ở lớp. 

Donnovan Neethling - Phó hiệu trưởng  
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Các em học sinh Khối Mầm non háo hức tìm hiểu 

về chủ đề “Thực vật”  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Trong tháng 3, các lớp mẫu giáo tập trung vào chủ 

đề “Thực vật”. Các con khám phá các loại trái cây, 

rau, hoa và công dụng của thực vật bằng cách học 

cách trồng và chăm sóc chúng, các bộ phận khác 

nhau của cây cũng như thông qua việc tạo ra các 

tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.  

Các em cũng cố gắng kết nối tất cả các bài học gần 

gũi với chủ đề thực vật, chẳng hạn như cùng đếm 

xem các con đã gieo bao nhiêu hạt, độ cao hay 

thấp của mỗi cây, thời gian phát triển bao nhiêu 

ngày, màu sắc, hình dạng mà các con có thể nhìn 

thấy và tạo ra các mẫu bằng trái cây hoặc rau củ.  

Các con chia sẻ trách nhiệm chăm sóc cây cối, dọn 

dẹp rác và làm việc nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Các con 

cũng được học những câu chuyện như “Nhổ củ 

cải”, “Cây táo yêu thương” và theo dõi “Hạt đậu nhỏ 

bé” của Eric Carle để khám phá cách một hạt giống 

phát triển thành cây. 

Các em học sinh lớp K1 đã thích ứng nhanh chóng 

với lịch trình hàng ngày ở trường. Các em rất hào 

hứng khi tìm hiểu về các loài động vật trong nông 

trại, rừng rậm và đại dương và thích khám phá ngữ 

âm với các nhân vật Sammy Snake, Annie Apple 

và những người bạn. 

Barbara Borbely   

Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 
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