Thăng Long Academy Kindergarten - December 2016

Thông tin quan trọng
Quý Phụ huynh kính mến,
Tháng mười hai đã kết thúc một năm cũ,
trường chúng ta chuyển sang một năm mới
đầy hy vọng, sức khỏe và niềm vui.
Tại Thăng Long Academy các bạn nhỏ luôn
được trải nghiệm, được khám phá, được học
bao điều thú vị mà thể giới tự nhiên ban
tặng cho chúng ta.

*Lịch nghỉ tết: Các bé nghỉ tết từ ngày 26/1/2017 đến
hết ngày 1/2/2017.Thứ 5 ngày 2/2/2017 các bé đi học
bình thường.
*Thăm quan bảo tàng thiên nhiên Việt Nam: 10/2/2017
(Số 18 - Hoàng Quốc Việt – Hà Nội)

Sự kiện và lễ hội: Với tinh thần giáng sinh sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Cô và trò Thăng Long
Academy đã cùng nhau tổ chức hội chợ từ thiện - Chrismas Charity Fair 2016 và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt
tình từ các bậc phụ huynh. Với tấm lòng thiện nguyện của tất cả mọi người, chúng ta đã trao tặng 45 phần qùa
đến các bệnh nhân đang điều trị tại khoa phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và 30 phần quà đến các em
nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường mầm non Hương Sơ - tỉnh Thừa Thiên Huế. Một lần nữa chúng
tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các gia đình đã nhiệt tình tham dự hội chợ năm nay.

Thể chất và dinh dưỡng: Tháng mười hai bên cạnh hoạt động thể dục sáng, các con còn được vận
động theo các bài dân vũ sôi động vào mỗi sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Các bài tập dân vũ không chỉ
mang lại cho trẻ hứng khởi mới, ấn tượng mới mà còn là môi trường để trẻ vận dụng vốn tiếng Anh của mình
vào các hoạt động thể chất. Nhà trường đã triển khai chương trình “Chăm Sóc Đặc Biệt Cho Trẻ Nhẹ Cân” và
đã đánh giá lần một vào cuối tháng, kết quả đạt được khá khả quan.

Kỹ năng sống: Đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha,
các bạn nhỏ Thăng Long Academy đã bên nhau, cùng chơi, cùng học, cùng sẻ chia những giây phút ngọt ngào.
Mặc giúp bạn chiếc áo khoác, dạy nhau cách đi tất, quàng khăn ấm cho nhau là những hành động hàng ngày
của các con ở lớp góp phần hình thành nhân cách và củng cố những thói quen tốt cho các con.

Hoạt động khoa học: Quan sát, say mê thí nghiệm sử dụng các nguyên liệu khác nhau là cách tuyệt
vời cho các bé tham gia vào giờ khoa học. Sự hào hứng, ngạc nhiên mỗi khi thấy phản ứng xảy ra luôn là những
cung bậc cảm xúc đáng yêu ở tất cả các con. Thật dễ dàng cho chúng ta giúp trẻ tìm thấy các nguyên liệu đơn
giản để làm thí nghiệm ở nhà và ở trường, những nguyên liệu cơ bản này cũng giúp trẻ thực hiện thí nghiệm
một cách an toàn, dễ dàng và thành công. Các bố mẹ hãy cùng các nhà khoa học nhí của chúng ta khám phá
khoa học nào!

Hoạt động sắp diễn ra: Kỳ nghỉ tết đang đến gần, Tết đoàn viên hay đi du lịch, các bé chắc chắn sẽ có
những trải nghiệm mới. Chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh trò chuyện nhiều với các con về những trải
nghiệm của gia đình để bé có thể tham gia hào hứng vào hoạt động “Show and Tell” của lớp ngay khi trở lại
trường. Đây là cách tốt nhất để các con có thể hoàn thiện kỹ năng nói đồng thời lưu giữ những kỷ niệm đẹp
của mình.

English

December Newsletter

December, the month of festivals and tradition. We as teachers had a lot of fun teaching the children of Thang
Long a bit more about Christmas and sharing some tradition of Vietnam.
The first week of December we focused on the importance of sharing and caring. It is important for us to teach
children from a young age, how to share. It is also important to care for each other. We practiced how to share
toys, etc. If someone was sick or hurt, we practiced how to ask if they are okay and what can we do to make
them feel better.
The second week, we concentrated on the Traditional Vietnam Country Side. Traditional clothes, traditional
housing (house on stilts), terrace fields, traditional food, etc. This was a fun week, because we had the
opportunity to learn a bit more about the true Vietnam. It was great for both the teachers and the children.
Last few weeks were Christmas week. The kids had the Christmas spirit and it was lovely to see. We did some
arts and crafts (Christmas trees, stocking, gift rapping’s, snowmen, Christmas ornaments) with the kids and
displayed their work all over the school. We taught the kids some Christmas Carrols like, Jingle Bells, Santa
Clause is coming, We wish you a merry Christmas. We had a Charity Fair event at Thang Long, which was a
great success. The children could take photos with Santa and Elsa and had a choice of various food and
activities to enjoy. Thank you all for your co-operation.
Another great month at Thang Long Kindergarten Academy. 

English

Tháng mười hai - tháng của lễ hội, giáo viên và các bé trường Thăng Long Academy đã có những giờ học vô
cùng thú vị và vui vẻ về Giáng Sinh, sự chia sẻ và quan tâm.
Tuần đầu tiên của tháng mười hai, chúng tôi tập trung vào chủ đề khá gần gũi và quan trọng với trẻ ở giai đoạn
đầu đời - đó là sự chia sẻ và quan tâm. Trẻ đã được học cách làm thế nào để chia sẻ và biết cách quan tâm tới
người khác. Chúng tôi đã cùng nhau đóng kịch, thực hành tại lớp sự chia sẻ đồ dùng đồ chơi, chia sẻ niềm vui
hay hỏi thăm quan tâm khi thấy người khác buồn, mệt. Chỉ một chút quan tâm chia sẻ này sẽ giúp cho người
khác cảm thấy vui và ổn hơn.
Tuần thứ hai, các bé Mẫu Giáo Lớn và Nhỡ tìm hiểu, khám phá về cuộc sống sinh hoạt và đặc điểm nổi bật nơi
vùng cao như: Nhà sàn, ruộng bậc thang, quần áo, họp chợ, sinh hoạt gia đình… Những bài học này thật sự thú
vị và bổ ích, tạo cho các bé và chúng tôi có cơ hội khám phá nét riêng và đặc sắc của người dân vùng cao Việt
Nam.
Các bạn lớp Mẫu Giáo Bé và Nhà Trẻ vô cùng thích thú với chủ đề “Quả” thông qua các hoạt động hấp dẫn
như: Quan sát và nếm quả bưởi, làm món hoa quả dầm…
Hai tuần cuối của tháng là thời gian cho chủ đề Giáng Sinh. Một không khí ấm áp, vui nhộn tràn ngập tại
trường Thăng Long Academy. Các bé đã trải nghiệm khá nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp lễ này như: làm và
trang trí cây thông Noel, trang trí tất, người tuyết, vẽ với màu nước, làm thiệp Giáng sinh… Đặc biệt, sự kiện
“Hội Chợ Từ Thiện Giáng Sinh” đã thành công tốt đẹp. Các bạn nhỏ đã có khoảng thời gian thực sự vui vẻ và
đáng nhớ tại đây. Chân thành cảm ơn các bé và gia đình đã tạo nên sự thành công đầy ý nghĩa này.
Hãy cùng chờ đón những điều tuyệt vời nhé!

Có thể bạn quan tâm

Phòng tránh bệnh thủy đậu
Bệnh Thủy đậu là một bệnh do một loại virus mang tên Varicella Zoster Virus gây ra và chiếm trên 90% số đối
tượng chưa tiêm phòng vacxin có khả năng mắc bệnh. Bệnh có thể rải rác hoặc bùng phát thành các vụ dịch nhỏ ở
nhưng nơi đông dân cư, điều kiện vệ sinh kém. Biểu hiện ban đầu của bệnh là các mụn nước, bọng nước mọc ở
toàn thân rồi dần dần lan lên mặt, nếu không biết cách chăm sóc thì sẽ làm cho bệnh lây lan nhanh hơn ngoài ra còn
để lại sẹo rất xấu gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.
1. Nguyên nhân
Bệnh thủy đậu do một loại vi rut mang tên Varicella Zoster Virus, thường bùng phát dịch vào các mùa trong
năm. Bệnh rất dễ lây và thường có các triệu chứng chóng mặt, sốt nhẹ, khắp người nổi mụn. Khi đã mắc thủy đậu,
cần cách ly ít nhất 5 - 7 ngày, dịch thường xảy ra trong gia đình và trường học. Thủy đậu là một bệnh rất dễ lây
truyền. Khi một người mang vi khuẩn thủy đậu nói, hắt hơi, chảy nước mũi hoặc ho... thì các vi khuẩn đó theo nước
bọt, nước mũi bắn ra ngoài lẫn trong bụi. Người khác hít phải bụi đó sẽ lây bệnh ngay. Thông thường, từ lúc nhiễm
phải vi khuẩn, đến lúc phát ra bệnh - được gọi là thời gian ủ bệnh là khoảng 2 -3 tuần.
2. Triệu chứng
Về triệu chứng, thoạt mở đầu người bệnh có sốt, mệt mỏi, chán ăn,đau mỏi người trong một vài ngày. Sau đó,
sẽ thấy phát ban và xuất hiện những nốt phỏng nước trên da;mới đầu ban đỏ chắc sau nổi mụn nước chỉ 1-2 ngày.
Những mụn nước này thường mọc ở thân người, sau đó lan lên mặt và tay chân thậm chí là cả trong họng, miệng,
đường tiêu hóa. Mụn nước lúc đầu chứa một chất dịch trong, sau đó dịch đó trở nên đục như mủ rồi đóng
vẩy.Chúng ta không cần kiêng khem quá mức chỉ cần chú ý giữ vệ sinh thật tốt cho thể. Các vẩy đó sẽ rụng dần và
nếu không có biến chứng gì thì sẽ không để lại sẹo.
Đặc điểm của các mụn nước đó là chúng mọc làm nhiều đợt khác nhau. Do đó, cùng trên một vùng da, có thể
thấy nhiều dạng khác nhau: hoặc ban đỏ, hoặc mụn nước trong, mụn nước đục, mụn đóng vẩy... trong cùng 1 thời
gian. Và bệnh có thể khỏi sau 1-2 tuần. Cũng do thời gian tiến triển của bệnh tương đối ngắn, nên một số người đã
cho thủy đậu là một bệnh nhẹ, hoàn toàn không nguy hiểm.
3. Biến chứng
Vi khuẩn xâm nhập vào các mụn thủy đậu, làm sưng to lên, nhiều khi lại gây ngứa. người bệnh không chịu được
và khi gãi sẽ làm các mụn thủy đậu bị vỡ và từ đó để lại những vết sẹo rất xấu. Điều này đã làm khổ tâm nhiều cho
nhiều người bệnh đặc biệt là nữ. Trong một số trường hợp khác, các vi khuẩn nói trên, từ các mụn thủy đậu lại xâm
nhập ồ ạt vào máu, gây ra nhiều bệnh ở cơ quan khác, như viêm thận, viêm gan v.v... Riêng chứng bệnh "nhiễm
khuẩn huyết" mà chúng gây nên cũng đã là nguy hiểm chết người.
Chứng viêm phổi do thủy đậu, ít khi xảy ra hơn nhưng rất nặng và rất khó điều trị. Chứng viêm não do thủy đậu
cũng vẫn xảy ra, không hiếm: sau thủy đậu người bệnh bỗng trở nên vật vã, quờ quạng chân tay, nhiều khi kèm
theo co giật, hôn mê. Những trường hợp này có thể gây chết người nhanh chóng, và một số người bệnh tuy qua
khỏi được vẫn mang di chứng thần kinh lâu dài: bị điếc, bị khờ, bị động kinh v.v...

Và như vậy, bệnh thủy đậu tuy vẫn được nhiều người coi là một bệnh nhẹ, "lành tính" - thật ra vẫn là một bệnh
hoàn toàn không nên coi thường. Vậy thì, khi trong gia đình hoặc ở Trường học cũng như ở Ký túc xá không may
hoặc một người lớn bị bệnh thủy đậu, cần làm gì?
Trước hết, bạn hãy cho người bệnh đi khám bệnh ngay. BS sẽ khám và căn cứ vào tình trạng bệnh, sẽ cho vào
viện điều trị nội trú hoặc cấp đơn về điều trị tại nhà, có theo dõi, hẹn ngày tái khám. Chớ bao giờ tự ý dùng thuốc
hoặc nghe lời mách bảo của một số người không hiểu biết về y khoa mà dùng thuốc sai lầm. Đã có không ít những
người bị thủy đậu bội nhiễm rất nặng, do đã đắp các loại lá, hoặc rắc các thuốc bột bán trôi nổi tại các góc chợ, trên
vỉa hè.
Nếu người bệnh được bác sĩ cho điều trị ngoại trú tại nhà, hãy cho nằm nghỉ trong một phòng thoáng mát, sạch
sẽ, ăn các chất dễ tiêu. Cố gắng tránh gãi. Cắt ngắn móng tay. Mặc quần áo dài để che kín các nốt thủy đậu, tránh
để ruồi, muỗi đậu vào. Với các nốt thủy đậu khi vỡ thì nên chấm các thuốc sát trùng như xanh methylen, làm se nốt
và ngừa bội nhiễm vi khuẩn, sát trùng khô nhanh. Nốt nào chưa vỡ thì không nên bôi vì không có tác dụng. Bên
cạnh đó, nên tắm bằng nước ấm, chú ý không tắm lâu .
4. Điều trị
Bệnh Thủy đậu thường nhẹ và tự khỏi nên có thể để bệnh nhân tại nhà để chăm sóc. Việc điều trị chủ yếu là
điều trị triệu chứng.
- Để người bệnh nằm trong phòng riêng, thoáng khí., có ánh sáng mặt trời.
- Vệ sinh mũi họng hằng ngày cho bệnh nhân bằng dung dịch nước muối sinh lý 9%o.
- Thay quần áo và tắm rửa hằng ngày cho người bệnh bằng nước ấm trong phòng tắm
- Cho ăn các thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu, uống nhiều nước nhất là nước hoa quả.
- Nếu bệnh nhân có ngứa nhiều, khó chịu nên đưa đến khám tại các cơ sở y tế.
- Trường hợp bệnh nhân sốt cao, có thể dùng các thuốc hạ sốt giảm đau thông thường theo hướng dẫn của thầy
thuốc.
- Dùng dung dịch xanh Metilen để chấm lên các nốt phỏng nước đã vỡ.
- Dùng kháng sinh trong trường hợp nốt rạ bị nhiễm trùng: nốt rạ có mũ, tấy đỏ vùng da xung quanh...
- Nên tránh những quan điểm và việc làm không đúng như:
+ Kiêng gió, kiêng nước, để người bệnh ở trong phòng quá kín, cho mặc quần áo quá dày, không tắm rửa vệ sinh
hằng ngày khiến người bệnh ngứa ngáy khó chịu, sẽ gãi gây trầy xước các nốt phỏng nước dễ dẫn đến biến chứng
nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu.
+ Sử dụng các loại lá cây… đắp lên nốt rạ của người bệnh.
+ Không được dùng những loại thuốc uống hoặc thuốc bôi ngoài da khi không có chỉ định của thầy thuốc.
+ Dùng thuốc Aspirin để hạ sốt.
5. Phòng ngừa
* Cách ly người bệnh:
- Thời gian cách ly: từ lúc bắt đầu phát hiện bệnh (phát ban) cho đến khi các nốt phỏng nước khô vảy hoàn toàn
(người lớn phải nghỉ làm, học sinh và Sinh Viên phải nghỉ học trong khoảng thời gian 7 – 10 ngày).
- Để người bệnh ở trong một phòng riêng, có cửa sổ, thoáng mát, có đủ ánh nắng mặt trời.

