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Thời gian này, Nhà trường đang vô cùng bân rộn với rất nhiều 

hoạt động như: chuẩn bị cho Kỳ thi cuối năm, ngày Quốc tế 

Thiếu nhi, Lễ tốt nghiệp, Biểu diễn văn nghệ cuối năm, tuyển 

sinh cho năm học mới và chương trình Du học hè. Thông tin chi 

tiết được gửi tới Quý phụ huynh trong các bản tin dưới đây. 

Chương trình học bơi 

Chương trình học bơi sẽ mở đầu bằng bài kiểm tra khả năng 

bơi trước khi kỳ thi của chương trình Quốc tế bắt đầu. Học sinh 

sẽ tiếp tục chương trình học bơi ngay sau khi kỳ thi kết thúc. Là 

một phần của chương trình Giáo dục thể chất, học sinh sẽ được 

học bơi 2 buổi mỗi tuần. Những học sinh không tham gia học 

bơi vì lý do sức khỏe sẽ ở lại trường và được giám sát bởi giáo 

viên của lớp. 

Kỳ thi cuối năm 

Trong tháng này, các em học sinh đã hoàn thành Kỳ thi cuối 

năm của chương trình Việt Nam, trong đó một số giờ thi được 

giám sát bởi đại diện của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Học bạ của 

chương trình Việt Nam sẽ được giáo viên chuẩn bị cho học sinh 

vào đầu tháng Sáu. Kỳ thi của chương trình Quốc tế sẽ diễn ra 

từ ngày 30 tháng Năm đến ngày 7 tháng Sáu, và Báo cáo kết 

quả học tập cho chương trình Quốc tế sẽ được chuẩn bị ngay 

sau đó.Học bạ và Báo cáo Kết quả học tập của cả hai chương 

trình sẽ được gửi tới Quý phụ huynh vào tuần học cuối cùng. 
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Học sinh Lớp 3B thi học kỳ II 

 

TẦM NHÌN 

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.   

 SỨ MỆNH 

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. 
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 Một giờ học bơi của Lớp 3C 

Giải thưởng Học thuật 

Trong buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm của trường, mỗi lớp sẽ 

có một học sinh được tuyên dương và nhận cúp dành cho học 

sinh có thành tích học tập tốt nhất. Sau buổi biểu diễn này, Nhà 

trường sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể đặc biệt để trao 

Bằng khen cho những học sinh Lớp 3 đến Lớp 5 đạt kết quả 

cao với điểm số từ 86% trở lên.  

Lễ Tốt nghiệp cho học sinh Khối lớp 5 

Thầy Nại và các giáo viên của chương trình Việt Nam đang lên 

kế hoạch cho việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho học sinh Khối lớp 

5 vào thứ Tư ngày 22 tháng Sáu. Nhà trường kính mời Quý phụ 

huynh tới tham dự sự kiện đặc biệt này. 

Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm  

Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm sẽ được tổ chức tại Trung 

tâm Hội nghị Quốc gia vào thứ Bảy ngày 18 tháng Sáu. Quý 

phụ huynh lưu ý thông báo cho giáo viên chủ nhiệm nếu học 

sinh không thể tham gia vào sự kiện đặc biệt này. Mỗi gia đình 

sẽ có hai vé mời và Quý vị có thể mua thêm vé tại Văn phòng 

trường trong thời gian tới.  

Tất cả học sinh của trường sẽ tham gia buổi tổng duyệt biểu 

diễn văn nghệ vào thứ Tư ngày 8 tháng Sáu. 

Tuần cuối cùng của năm học 

Nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện trong tuần 

cuối cùng của năm học. Hội học sinh đang gấp rút chuẩn bị cho 

một sự kiện cuối của năm học này nhằm gây quỹ ủng hộ cho tổ 

chức Phẫu thuật Nụ cười. Một buổi lễ với sự tham gia của 

những đại diện từ tổ chức này sẽ được tổ chức nhằm tuyên 

dương và ghi nhận những thành quả mà Hội học sinh đã đạt 

được. Bên cạnh đó, mỗi học sinh sẽ được nhận Phiếu kết quả 

học tập, một đĩa DVD buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm và một 

cuốn Kỷ yếu cho Năm học này. 

Biểu diễn văn nghệ cuối năm 

Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm của trường sẽ diễn ra tại 

Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ 13h30 đến 15h30 ngày 18 

tháng 06 năm 2016. 
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