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Quý Phụ huynh kính mến,
Cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh đã làm nên sự thành công
của kì họp phụ huynh vừa qua. Một năm học trôi qua thật nhanh,
thực sự các con đã trưởng thành, chúng ta có thể nhìn thấy được
qua những gì các con thể hiện hàng ngày. Sau kì nghỉ hè, các bé sẽ
quay trở lại chương trình học của mình, tăng cường trải nghiệm,
sáng tạo, kĩ năng sống… Quý vị có thể tạo thêm không gian hè cho
con mình khi tham gia thêm các hoạt động bơi lội, đi du lịch….
Chúc các con luôn ngoan khỏe cho một mùa hè ý nghĩa và bổ ích.

Cảm thụ âm nhạc: Việc cảm thụ âm nhạc ngay từ sớm chính là cách giúp các bé tiếp cận với âm nhạc
hiệu quả nhất. Cảm thụ âm nhạc kích thích óc sáng tạo, tăng khả năng ngôn ngữ, đồng thời phát triển kĩ năng
về thể chất. Khi đến với âm nhạc, các bé sẽ được rèn luyện cách biểu lộ mọi cung bậc cảm xúc tình cảm, khi vui
cũng như lúc buồn một cách linh hoạt thông qua tính chất của các giai điệu âm nhạc. Vậy làm sao để các bạn
nhỏ yêu quý của chúng ta yêu thích thế giới âm nhạc, không áp lực mà vẫn cảm thấy hào hứng, thích thú, phấn
khích. Đó là những điều mà chúng tôi luôn muốn xây dựng cho các con mỗi ngày.

Học thông qua vận động: Phương châm giáo dục của trường là “Chúng tôi luôn khuyến khích các bé
vận động liên tục chứ không dạy các bé ngồi im”. Học thông qua vận động, các bé sẽ phát triển ngôn ngữ một
cách tự nhiên xuất phát từ việc nghe – nói, đặc biệt là tiếng Anh. Các trò chơi vận động, các hoạt động nghệ
thuật luôn hấp dẫn các bé rất nhiều. Bên cạnh đó, học thông qua vận động sẽ giúp các bé học được cách kiểm
soát chân tay, giữ thăng bằng cơ thể. Điều này không chỉ giúp trẻ sớm biết điều khiển, phối hợp các kĩ năng
vận động một cách khéo léo bao gồm cả các kĩ năng vận động tinh (vẽ tranh, tô màu, cắt, xé dán, nặn, xếp
hình…) mà còn giúp tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.

Tiếp cận công nghệ hiện đại: Việc làm quen với bảng tương tác thông minh là cách giúp các con tiếp
cận với công nghệ hiện đại. Học với bảng tương tác, các con có thể học đa dạng các môn học như ngôn ngữ,
toán, chữ cái, âm nhạc vận động… thông qua sự tương tác bằng bút, bằng tay trên màn hình. Qua đó các bé
sẽ cảm thấy vui vẻ, thú vị, tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.

Year-end Concert: Các bé yêu của chúng ta không phải là những nghệ sỹ chuyên nghiệp. Chỉ đơn giản
là hai chữ “Tự tin”. Những buổi biểu diễn văn nghệ của lớp, của trường là những cơ hội cho các con tự tin thể
hiện mình trước đám đông, mạnh dạn hơn khi hát và nhảy múa trình diễn tiết mục của mình. Đó là sự cố gắng
của bản thân hay những trải nghiệm vô cùng ấn tượng. Chúng tôi luôn tập trung vào trẻ, không có sự phân biệt
giữa các bé. Dù nhỏ tuổi nhất hay lớn tuổi nhất trong trường, các con luôn được tôn trọng.

Chủ đề tháng tới: Không khí vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa dành cho các Bé trường Thăng long Academy
qua buổi liên hoan, trình diễn xiếc đã diễn ra vào sáng thứ Năm – 01/06/2017. Quay trở lại trường học sau kì
nghỉ hè, tuần đầu của tháng 6, cô và trẻ sẽ cùng nhau khám phá những điều mới mẻ của lớp mới với các góc
chơi mới. Tiếp theo đó là chủ đề về Đại Dương vô cùng hấp dẫn. Thật tuyệt vời cho các bé lớp K1, Nursery, PreNursery khám phá về “Cơ thể kì diệu của tôi”. Còn các anh chị Prep, K2 sẽ đến với chủ chủ đề “ Nhạc cụ”, khám
phá các loại nhạc cụ với những âm thanh khác nhau vô cùng thú vị. Chúc các con có một tháng học tập và vui
chơi, khám phá đầy bổ ích.

English
Dear Parents,
Another month has been gone, summer is settling and we have reached the end of the scholar year. It has
been a year full of learning with very good moments and the progress of our students during this time has
been remarkable.
Sadly, we will have to say goodbye to our students from Owl class as they have graduated and are ready to
start their journey through the primary school. It has been a pleasure to teach all of them and we hope that we
have helped them to build a solid foundation for their future learning. Definitely, they will be really missed in
TLA.
During these last few weeks, all the classes spent a lot of time rehearsing their different performances for our
graduation ceremony. It was an excellent time full of enjoyment and physical learning for our students and all
of them did an amazing work as we could check and enjoy during the ceremony.
However, we did not forget to keep on learning new interesting facts and he have studied some interesting
topics. Among other topics, our older students were focused on learning an extensive vocabulary about
summer clothes, revise winter clothes (which we had learnt previously) and some structures to express what
they are wearing and what are their favorites clothes.
Teddy and Panda classes have been learning about our 5 senses, paying special attention to sight and hearing
senses. A great learning through games and activities has been done. In addition, they have learnt some songs
which will help them to remember the main characteristics of these 5 senses.
Regards,
Pedro Carrillo and James Charles

Có thể bạn quan tâm: Phụ huynh cẩn trọng với những bệnh thường gặp ở trẻ em mùa hè
Mùa hè là thời điểm thuận lợi dễ bùng phát nhiều loại bệnh, vì vậy các bậc phụ huynh cần lưu tâm
tránh để trẻ mắc phải. Với đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh,
trong đó đáng lưu ý nhất là các bệnh do vi nhiễm virut, vi khuẩn, ký sinh trùng. Ở trẻ em, do sức đề
kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh
nguy hiểm.
Say nắng
Đây hiện tượng do nhiệt độ và tia cực tím (tia tử ngoại) của mặt trời gây ra. Tia tử ngoại có khả năng
xuyên qua lớp sừng của da tới hạ bì gây cháy da (bỏng độ I) và say nắng.
Nhiệt độ cao làm giãn mạch não gây ra tăng áp lực sọ và làm nhức đầu, có thể kèm theo nôn mửa
hay hôn mê, co giật do ức chế vỏ não - làm tăng các hoạt động thần kinh tự động dưới vỏ.
Phòng say nắng cho trẻ bằng cách không cho trẻ chơi ngoài nắng gắt, cho trẻ uống nhiều nước.
Trong dịp hè, cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ về quê hoặc đi tắm biển không cho trẻ chơi ngoài nắng
nhiều trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 4h chiều.
Ngoài ra, nên tăng cường các thức ăn có thể hỗ trợ giúp cơ thể chống lại các ảnh hưởng của ánh
nắng và chống sự ôxy hóa như: các thức ăn giàu caroten (dưa hấu, dưa vàng, rau ngò, cải bó xôi...);
vitamin E (dầu đậu nành, hạt điều, hạt dẻ...); vitamin C (trà xanh, trái cây tươi, rau cải xanh...).
Sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây
lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Triệu
chứng nhận biết bệnh sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột 39-40 o C, kéo dài 2-7 ngày, khó hạ sốt,
nổi mẩn, phát ban. Nặng hơn người bệnh có thể bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu,
đau bụng, tụt huyết áp, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể tử vong.
Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện
pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt.
Viêm não Nhật Bản
Đây là một bệnh nhiễm khuẩn thần kinh gây dịch về mùa hè do một loại Arbovirus nhóm B gây nên.
Virut gây bệnh được muỗi truyền từ súc vật sang người. Bệnh viêm não Nhật Bản có tỉ lệ tử vong
khá cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Biểu hiện thường gặp là: sốt cao, đau đầu, nôn, rối
loạn ý thức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng.
Một số trường hợp có biểu hiện liệt thần kinh. Khi trẻ có những biểu hiện trên, cần nhanh chóng
đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng sau này.
Phòng ngừa bệnh cần phải giữ môi trường trong sạch, nhà ở thoáng mát, nằm màn khi ngủ, phun
thuốc diệt muỗi và côn trùng, tiêm phòng vaccin viêm não Nhật Bản cho trẻ đúng lịch.
Sốt virut
Trẻ thường sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, có thể có triệu chứng của viêm đường hô hấp trên
như: hắt hơi, sổ mũi, ho (thường có ít đờm trắng trong không có màu vàng, xanh).
Ngoài ra trẻ thường có nổi hạch ở cổ gáy, các hạch này có thể đau và tồn tại lâu mới mất đi. Bệnh
thường diễn biến lành tính trong 3-5 ngày, điều trị chủ yếu là hạ sốt, bù nước điện giải bằng đường
uống, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc mũi họng tốt để hạn chế bội nhiễm.

Tuy nhiên, cần lưu ý vì một số trường hợp có biến chứng, nên cần theo dõi để phát hiện các triệu
chứng của viêm não như đau đầu, nôn nhiều, rối loạn ý thức, cogiật, để đưa trẻ đến cơ sở y tế khám
và điều trị kịp thời.
Tiêu chảy cấp
Nguyên nhân gây tiêu chảy có thể là vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn (lỵ, thương hàn, tả...) hoặc
virut, nấm, ký sinh trùng đường ruột.
Cơ chế gây bệnh có thể do độc tố của vi khuẩn gây ra, triệu chứng thường xuất hiện sớm (dưới 6h
sau khi nhiễm bệnh), hoặc do vi khuẩn trực tiếp gây tổn thương hệ thống tiêu hóa, triệu chứng rối
loạn tiêu hóa thường xuất hiện muộn hơn.
Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Tác nhân gây tiêu chảy
thường gây bệnh bằng đường phân - miệng: phân người bị tiêu chảy làm nhiễm bẩn thức ăn, nước
uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây.
Khi trẻ bị tiêu chảy cấp, việc quan trọng nhất là đánh giá mức độ mất nước và bù nước điện giải
bằng đường uống dung dịch oresol, truyền dịch chỉ thực hiện khi mất nước nặng, trẻ nôn nhiều,
không thể uống được hoặc đi ngoài rất nhiều không thể bù kịp bằng đường uống.
Việc sử dụng kháng sinh và các men tiêu hóa vi sinh cần phải theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối
không được tự ý dùng thuốc trị tiêu chảy.
Thủy đậu
Bệnh thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm virus Varicella Zoter gây ra. Virus có khả năng sống
được vài ngày trong vẩy thủy đậu khi bong ra tồn tại trong không khí. Bệnh lây truyền từ người sang
người qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phỏng
thủy đậu.
Người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau họng và trên da
xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân.
Thời kỳ lây truyền của bệnh là 1-2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt
bọng nước đầu tiên. Bệnh kéo dài từ 7-10 ngày.
Đây cũng là bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước nhưng rất dễ
nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm não tuy ít xảy ra.
Sởi
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lưu hành phổ biến ở trẻ em, bệnh xuất hiện quanh năm.
Phương thức lây truyền bệnh bằng đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với chất tiết của mũi họng
bệnh nhân.
Bệnh sởi có tính lây truyền cao, chỉ có thể cắt đứt được sự lây truyền của bệnh trong cộng đồng khi
đạt được >95% tỷ lệ miễn dịch bảo vệ đặc hiệu trong cộng đồng.
Tất cả những người chưa bị mắc bệnh sởi hoặc chưa được gây miễn dịch đầy đủ bằng vắc xin sởi đều
có khả năng nhiễm sởi.
Đây là loại bệnh lành tính, nhưng có khả năng gây suy giảm miễn dịch rất nhanh nên trẻ mắc bệnh
rất dễ bị biến chứng như viêm phổi, tiêu chảy…. và có thể diễn biến nặng hoặc tử vong do những căn
bệnh này.
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do virus sởi gây ra, do vậy, tiêm vắc
xin sởi là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

