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Buổi hẹn Cafe cùng Phụ Huynh 

Vào Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9, chúng tôi đã tổ chức Buổi hẹn Cafe 

cùng Phụ huynh đầu tiên với sự tham gia của khoảng 30 Quý vị Phụ 

huynh. Tuy nhiên, thời lượng của buổi gặp mặt khá ngắn, Phụ huynh 

cần thêm thời gian để thảo luận các vấn đề và đặt câu hỏi. 

 

Thắt dây an toàn trên xe buýt 

Nhà trường mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của các Quý phụ 

huynh trong việc đảm bảo học sinh thắt dây an toàn khi ngồi trên xe 

buýt. Như Quý vị đã biết, đã có một số tai nạn đáng tiếc xảy ra tại 

nhiều quốc gia trong quá trình học sinh di chuyển bằng xe buýt và 

chắc hẳn chúng ta đều không muốn điều này xảy ra. 

Tại Trường, chúng tôi cũng đã phối hợp với lái xe, phụ trách xe buýt, 

đồng thời chúng tôi cũng tiếp tục nhắc nhở học sinh về các biện pháp 

đảm bảo an toàn trên xe và kiểm tra hàng ngày. 

 

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy 

Trong tháng này, chúng tôi đã tổ chức diễn tập PCCC khi xảy ra hỏa 

hoạn. Trong đó có việc thực hành cho các em cách di chuyển giữa 

các phòng học trong tòa nhà, sử dụng cầu thang nội bộ và cầu thang 

thoát hiểm để có thể thoát ra ngoài một cách nhanh chóng. Chúng tôi 

cùng nỗ lực thực hành diễn tập tốt nhất để mọi người đều có thể ra 

khỏi tòa nhà một cách nhanh nhất khi phát sinh hỏa hoạn. 

Trong trường hợp thực sự khẩn cấp, học sinh sẽ được đưa ra khỏi 

Trường để tập hợp tại Phố Vạn Phúc, gần Đại Sứ Quán Nhật Bản. 

Điều đó có nghĩa là các em sẽ không phải băng qua đường và được 

đảm bảo an toàn. 
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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 

 

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy 

 

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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Học sinh trong Buổi sinh hoạt trường 

Mỗi tuần sẽ có một lớp phụ trách tổ chức và điều hành Buổi sinh 

hoạt trường. Các em sẽ biểu diễn một bài hát, bài thơ, hoạt động, 

hoặc vở kịch chủ đề về một phẩm chất trong chương trình Đạo đức. 

Một số bài thuyết trình của các lớp trong tháng này là về chủ đề Kiên 

nhẫn và Hào phóng. Được tự thuyết trình sẽ tạo cho các em cơ hội 

để thực hành các Kỹ năng mềm trước đám đông. Các em học sinh 

Lớp 4L đã trình bày lại cuộc thử nghiệm của Walter Mischel từ Đại 

học Stanford về quá trình nghiên cứu khi nào và bằng cách nào trẻ 

có thể rèn luyện tính tự kỷ luật, và nếu có thì liệu đó có phải một dấu 

hiệu cho thấy thành công trong tương lai. Nghiên cứu của ông còn 

giúp đưa ra những cách thức chúng ta có thể định hướng cho trẻ 

hình thành những phẩm chất này. Hiện tại trên mạng cũng có thông 

tin về bản nghiên cứu gốc để Quý Phụ huynh tiện tham khảo thêm.  

Kỹ năng mềm 

Một khía cạnh khác của việc xây dựng sự tự tin, mà hiện các em học 

sinh đang tập trung rèn luyện, đó là khả năng Tự vệ. Các em đã 

được thảo luận về những Hình thức va chạm tốt (cái nắm tay giúp 

đỡ, cái ôm thân thiện) và những Hình thức va chạm được coi là 

không tốt (cái cấu hay cú đánh), cũng như việc các em có thể làm gì 

khi cảm thấy không thoải mái với ai đó. Các em được khuyến khích 

viết ra tên 5 người mình có thể tin cậy để chia sẻ. Các thầy cô cũng 

nhấn mạnh cho các em về việc mỗi người TỰ LÀM CHỦ CƠ THỂ 

và quyết định cảm xúc của mình. 

Ngày hội Thể thao 

Các giáo viên và Hội học sinh đang lên kế hoạch chuẩn bị cho Ngày 

hội Thể thao sẽ diễn ra vào Thứ 6, ngày 13 tháng 10 (ngày cuối 

cùng của Học phần 1). Trong Ngày hội Thể thao, các em được 

khuyến khích mặc quần áo theo màu sắc của đội nhà (Red Dragons, 

Blue Bears, Green Archers, Yellow Cheetahs). 

Giữ gìn sức khỏe 

Như Quý phụ huynh đã biết, Chính phủ đã và đang khuyến cáo 

người dân về dịch bệnh Sốt xuất huyết. Nhà trường đã rất cẩn trọng 

tuân thủ các hướng dẫn và có phun thuốc chống muỗi cho tất cả các 

phòng học và toàn tòa nhà của Trường. Việc này được thực hiện 

vào buổi chiều tối ngày Thứ 6, nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa của 

việc phun thuốc, đồng thời cũng để phân tán hết mùi thuốc trước khi 

các em vào lớp học trong tuần kế tiếp. 

Chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi các lần học sinh vắng mặt tại 

Trường và liên lạc kiểm tra với gia đình nhằm đảm bảo việc thông tin 

kịp thời giữa gia đình và Nhà trường.  

Tết Trung thu 

Chương trình chào mừng Tết Trung Thu sẽ được tổ chức tại Trường 

vào sáng ngày 04/10/2017. Các em học sinh sẽ được xem Múa Lân, 

và cùng tham gia nhiều hoạt động vui chơi khác, sau đó, các lớp sẽ 

tiếp tục vào học từ Tiết thứ 3. 

Trước đó các lớp Song ngữ sẽ cùng bày mâm ngũ quả và chuẩn bị 

một số mặt nạ. Mâm ngũ quả này sẽ được tập hợp trưng bày tại sân 

trường vào ngày tổ chức chương trình.  
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Những học sinh  

được khen trong tuần 

 

Giáo viên luôn là chỗ dựa tin cậy 

để học sinh có thể sẻ chia 
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