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Ngày 25/01 – Kết thúc học phần 2
Ngày 11/02 – Bắt đầu học phần 3
Ngày 18-22/2 : Họp phụ huynh bậc Tiểu
học
Ngày 26-27/2 : Họp phụ huynh bậc Trung
học

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
Kinh gửi Quý phụ huynh,
Chúng ta đã làm việc, học tập chăm chỉ và hiệu quả trong những tuần đầu của năm mới. Với rất
nhiều bài kiểm tra đã kết thúc, các giáo viên hiện đạng đánh giá kết quả học tập và chuẩn bị các
phiếu thành tích học tập. Các phiếu thành tích học tập là một phần quan trọng trong để nắm rõ tình
hình học tập của các em học sinh. Tôi rất mong quý vị có thể đến tham dự các cuộc họp phụ huynh
sắp tới.
Xin quý vị lưu ý rằng trường sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu. Quý vị vui lòng
đón các em học sinh đúng giờ. Tôi hiểu rằng sẽ có một vài phụ huynh hoặc tài xế có thể sẽ đến rước
các em muộn, quý vị vui lòng liên hệ với nhân viên văn phòng trường trong giờ hành chính nếu quý vị
biết trước có thể đến đón muộn. Trong những trường hợp này, tôi mong vào lúc 5 giờ chiều, các em
học sinh sẽ dừng chơi đùa và chờ phụ huynh đón tại sảnh bên ngoài văn phòng trường. Xin cảm ơn
sự hỗ trợ của quý vị.
Xin cảm ơn quý phụ huynh đã tham dự buổi lễ chào mừng Tết Nguyên Đán. Mặc dù đây là năm đầu
tiên tôi sống tại Việt Nam, nhưng tôi biết một điều quan trọng rằng các ngã đường sẽ rất đông
phượng tiện vì sẽ có rất nhiều người về quê ăn Tết cùng gia đình. Tôi xin chúc quý vị một kỳ nghỉ an
toàn và hạnh phúc.
Chúc Mừng Năm Mới !
Trân trọng,
Christopher Bradley

NỘI QUY GIÀY DÉP
Xin lưu ý rằng học sinh phải mang giày bít mũi để bảo vệ các ngón chân của các em. Điều này đặc
biệt quan trọng khi các em học môn giáo dục thể chất cũng như khi các em lên cấp 2 cấp 3 học các
tiết học trong phòng thí nghiệm.
Xin quý phụ huynh vui lòng hỗ trợ bằng cách cho các em mang giày theo đúng quy định.
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LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã đến tham dự buổi lễ chào mừng Tết Nguyên Đán. Đây là môt dịp
đặc biệt để chúng ta có thể tham gia các hoạt động cùng nhau. Xin mời quý vị cùng xem hình ảnh
như bên dưới:

HỌP PHỤ HUYNH
Các bài kiểm tra đã kết thúc và các giáo viên đang tất bật để hoàn thành các báo cáo. Các cuộc họp
phụ huynh khối Mầm non sẽ được tổ chức trong tuần này và Nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh
cho khối Tiểu học và Trung học sau kỳ nghỉ. Quý vị sẽ nhận được thư từ giáo viên để có thể lên thời
gian cho cuộc họp, nếu quý vị không nhận được thư, vui lòng liên hệ với giáo viên để có thêm thông
tin. Thời gian họp phụ huynh như bên dưới



Từ ngày 18 – 22 tháng 2: Họp phụ huynh khối Tiểu học
Từ ngày 26-27 tháng 2 (thứ Ba – thứ Tư): Họp phụ huynh khối Trung học

Xin lưu ý là các phiếu thành tích học tập sẽ được gửi đến quý vị trong cuộc họp phụ huynh.
Nhà trường sẽ không đưa phiếu học tập cho các em học sinh cho nên nếu quý phụ huynh không thể
tham dự cuộc họp, quý vị có thể nhận phiếu báo cáo thành tích của học sinh tại văn phòng trường.
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KHEN THƯỞNG
Xin chúc mừng các em học tập chăm chỉ trong học kỳ 1 cũng như trong kỳ thi. Nhà trường xin đặc
biệt vinh danh các em sau đây vì đã có điểm trung bình đạt trên 90% trong các môn học chính bao
gồm Tiếng Anh (đối với học sinh Song ngữ) và Tiếng Anh, Toán và Khoa học (đối với học sinh Quốc
tế)

























Đặng Song Thư, Lớp 1 Song ngữ
Vương Long, Lớp 1 Song ngữ
Wu Chen Yi, Lớp 1 Song ngữ
Ngô Vương Ngọc Thanh, Lớp 1 Quốc tế
Wu Chen Yuan, Lớp 1 Quốc tế
Choi Jin, Lớp 1 Quốc tế
Henry Dowden, Lớp 1 Quốc tế
Võ Phúc Như Ý, Lớp 2 Quốc tế
Li Jia Hui, Lớp 2 Quốc tế
Clara Junarta, Lớp 2 Quốc tế
Đỗ Phan Diễm My, Lớp 2 Quốc tế
Wong Yu Mei, Lớp 3 Quốc tế
Marcia Ancilla Junarta, Lớp 3 Quốc tế
Lê Gia Tuấn, Lớp 3 Quốc tế
Nguyễn Minh Đăng, Lớp 4 Song ngữ
Vương Bảo My, Lớp 4 Song ngữ
Vũ Vương Hoàng Yến, Lớp 4 Song ngữ
Nguyễn Mai Khôi, Lớp 4 Quốc tế
Imaiboon Chawalitruangrith, Lớp 4 Quốc tế
Michelle Lau, Lớp 5 Quốc tế
Lin Yu Jo, Lớp 5 Quốc tế
Khúc Lan Anh, Lớp 5 Quốc tế
Đoàn Tú Uyên, Lớp 6 Song ngữ

KỸ NĂNG SỐNG OUTWARD BOUND
Trong năm học này, các em học sinh lớp 4 và lớn hơn sẽ tham gia các hoạt động nằm trong chương
trình kỹ năng sống Outward Bound. Lớp 6 và lớp 7 sẽ nối tiếp tham gia chương trình tại Quy Nhơn
vào tháng 4 tới. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến phụ huynh lớp 6 và lớp 7 trong thời gian tới.

HỘI CHỢ GIÁNG SINH
Hội chợ Giáng Sinh năm này đã rất thành công, và quyên góp 22.031.846 đồng cho tổ chức Phẫu
thuật Nụ cười.
Chúng ta cũng đã quyên góp cho Trung tâm bảo trợ xã hội Binh Dương một lượng lương thực và vật
dụng như sau:






1840kg gạo
34 thùng mì gói
51 thùng sữa
18 túi tã giấy
18 hộp sữa bột

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quyên góp!
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