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Giờ
ờ Vào học-- học sinh được yêu cầu ngồi
vào chỗ lúc 8::20 sáng.
Đi h
học Trễ - học sinh phải
p
cho văn phòng
g trước kh
hi vào lớp.

báo

v lòng
xin vui
hỉ học Ngh
liên lạc với văn phòng để
đ thông bá
áo khi học
h nghỉ học
sinh
nghỉỉ giải lao
Giờ
ờ Giải lao Ăn
Ă nhẹ 15 p
phút cho học sinh lúc
c 10:35

Sparrk là Gì? – Đây là m
một hoạt độ
ộng khám
phá đ
được tổ ch
hức 3 lần m
một năm
(Mùa Thu, Mùa
a Đông, Mù
ùa Xuân)
do họ
ọc sinh chọ
ọn lựa, có thể miễn
phí ho
oặc có phí tối thiểu.

đựng bài
ập tài liệu đ
Tập Tài liệu Liên lạc –tậ
làm của
a học sinh đ
được đưa về nhà
hàng tuầ
ần. Phụ huynh được yêu cầu
ký xác n
nhận đã xe
em thông tin.

Ăn ttrưa – ăn trưa lệch giờ
g cho ba
a khối
lớp. Khối lớp 6 lúc 11:50
0, Khối lớp
p 7 lúc
12:1
15 & Khối lớp
l 8 lúc 12:50 Học sinh ăn
tại n
nhà ăn.

học sinh
ng học Ch
hính h có một
Phòn
phòn
ng học chín
nh và sẽ đ
đến các phòng học
khácc cho các m
môn học kh
hác.

Có Những Lự
ựa chọn Nào?
N
Nghỉ giải lao
25 p
phút lệch giờ
g cho Khối lớp 6 lúc 12:15,
Khố
ối lớp 7 lúc
c 11:50 & Khối
K
lớp 8 lúc 1:15.
Họcc sinh có th
hể đến phò
òng tập thể
ể dục, thư
viện
n, phòng ch
hơi game, ra ngoài trời, các
câu lạc bộ và phòng thiế
ết kế.

Tổ c hức theo “Nhà” – ttất cả các khối lớp
óm được g
gọi là “Cácc Nhà”
đều ccó các nhó
đượcc tạo thành
h từ nhiều lớp theo p
phòng học
c
chính
h. Một nhó
óm gồm ba
a, bốn hoặc năm
giáo viên sẽ dạ
ạy các môn
n học thuậ
ật cho học
à đó. Mỗi trrình độ khố
ối lớp
sinh trong Nhà
một phần riê
êng biệt củ
ủa tòa
đượcc đặt tại m
nhà vvà Các Nh
hà cùng ch
hia sẻ khôn
ng gian
chun
ng.

Bãi học - 2:50
0 chiều nếu đi xe buý
ýt, 2:55
ều cho học
c sinh đi bộ
ộ hoặc
chiề
đượ
ợc đón (bãi học chun
ng).
Phụ
ụ huynh đến trường
g trong ng
gày hoặc
để đ
đón con - 1. Bấm ch
huông để vào
v bên
trong tòa nhà, 2. Đến vă
ăn phòng và
v đợi con
mình được gọ
ọi xuống, 3.
3 Ký tên đó
ón học về
sinh
h khi rời đi..

biết thêm tthông tin chi tiết – kiểm tra
Để b
trang
g web, xem
m nhật ký h
học tập của con
quý vvị (phần trư
ước)

