Chương trình ngoại khóa

Extra curricular activities

Được tổ chức bởi ICEC (International Citizen Enrichment
Campus) với các lớp năng khiếu đặc biệt giúp phát hiện và
phát huy năng khiếu tiềm ẩn của Trẻ một cách hài hòa. ICEC
áp dụng phương pháp tiếp cận tích hợp giúp Trẻ có thể lĩnh
hội tốt nhất 6 nhóm kỹ năng một cách hiệu quả hơn thông
qua nhiều phương pháp học tập khác nhau. (Ví dụ như các
lớp Kịch, lớp Múa, Lớp Yoga, Lớp Thể chất, Lớp Toán, Lớp Kỹ
năng xã hội, Lớp Âm nhạc…)

are organized by International Citizen Enrichment Campus
(ICEC). ICEC offers courses specifically designed to complement
ICK’s academic program and might even identify and develop
hidden talents. The integrated approach of ICEC’s courses is
also an opportunity for children to catch up on learning areas
in a different way, for example Speech and Drama, Just
Dance, Family Yoga, Kids Gym, Math Genius, Social & Emotional Development, ...

Chương trình Anh Văn Năng Động

Active English Program

Trẻ được giao tiếp hàng ngày với giáo viên bản ngữ, được
nghe và nói giọng chuẩn Tiếng Anh. Phương pháp giảng dạy
chủ yếu thông qua bài hát, trò chơi, giao tiếp,… giúp Trẻ học
ngoại ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả, phát triển kỹ năng
học tập để Trẻ tự tin hội nhập nền Giáo dục Quốc tế trong
tương lai.

All children communicate daily with native English teachers
practicing Standard English. The teaching method is mostly
natural and spontaneous through songs, games, communication
activities, etc. Our children will have developed strong English
skills in order to confidently integrate into any International
Education system should they wish to.

Chương trình dã ngoại, hoạt động tham
quan, giao lưu cộng đồng

Outdoor activities, field trips, picnics in the
park, community and social activities

Giúp Trẻ tăng cường khả năng quan sát, chủ động, tự tin và
học cách thích ứng với môi trường xung quanh tốt hơn.

All help to expand our children’s horizons in an active and fun
way. Observation, adaptation, and simply experiencing new
things foster confidence in surroundings different from the
familiar environment at school and at home.

“

Việc trẻ học là tự nhiên, và vì vậy việc
học của Trẻ phải được diễn ra theo
cách tự nhiên.

It’s the nature of the child to learn,
therefore the learning must go in a
natural way.
Peter Petersen

Nhận Trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi.
(Hàng ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7h00 đến 16h30).

A nourishing and educational program for children from 6 months
to 6 years (daily from Monday to Friday, from 7.00 am to 4.30 pm)

Nhận trông Trẻ ngoài giờ (sau 17:00).

There is possibility to pick up the child after 5.00 pm.

Quý Cha Mẹ có nhu cầu tham quan trường, xin vui lòng liên hệ:

Please contact us for visiting our school :

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG DÂN QUỐC TẾ
: 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q. 1, TP. HCM
: 08 3837 8789

INTERNATIONAL CITIZEN KINDERGARTEN
: 195 Co Bac Street, Co Giang Ward, District 1, HCMC
: (+84) 8 3837 8789

: www.iceducation.com

: info@iceducation.com

HƯỚNG TỚI

BẦU TRỜI
REACH FOR THE SKY

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
/ ACADEMIC PROGRAM

Chương trình giáo dục của chúng tôi được phát triển dựa trên nhu cầu và đặc điểm cá nhân của từng Trẻ, tập
trung phát triển bốn kỹ năng cần thiết giúp Trẻ phát triển toàn diện và sẵn sàng bước vào cuộc sống. Mỗi kỹ
năng đại diện bởi một linh vật để nhắc nhở chúng tôi mỗi ngày về những gì mình đang hướng đến.
Our Academic Program is centred on four main desired education outcomes. Each of our school mascots
represent and remind us daily of what those are. The implementation of our academic program is theme based
and holistic, with plenty of active learning opportunities to reach our learning goals.

GIỚI THIỆU / ABOUT US

Một công dân tự tin
Một con người có ý thức mạnh mẽ về đúng và sai, có khả năng thích
nghi linh hoạt, sáng suốt trong việc phán đoán, suy nghĩ độc lập, giao
tiếp tự tin với mọi người xung quanh.

Trường Mầm Non Công Dân Quốc Tế được thành lập từ năm 2009, đã và đang trở thành một ngôi
trường đáng tin cậy cho Trẻ cũng như các bậc phụ huynh với chương trình giáo dục chất lượng.
The International Citizen Kindergarten was established in 2009 and has since become a trusted
brand, known for providing quality education.

A confident person
TM

Triết lý của chúng tôi

Our Philosophy

Chúng tôi cam kết Trẻ sẽ được nuôi dưỡng tốt nhất trong
một môi trường tương tác và an toàn.

We are committed to providing quality childcare services in a
safe, secure, and positive environment.

Mỗi đứa Trẻ là một cá nhân riêng biệt cần được yêu thương
và tôn trọng; các em cần được khích lệ sự ham hiểu biết qua
những trò chơi và tương tác với mọi người xung quanh.

Children are individuals and need to feel loved and respected.
They need to be provided with opportunities for learning
through play and interacting with others.

Chúng tôi luôn duy trì một môi trường tôn trọng, cởi mở, hỗ
trợ giữa Giáo viên và Trẻ, giữa Nhà Trường và Gia đình.
Chúng tôi khuyến khích Đội ngũ Giáo viên liên tục trau dồi kỹ
năng, kiến thức thông qua những khóa đào tạo chính quy và
không chính quy.

We foster an attitude of mutual respect, open relationships,
and support between children, staff, and parents.
We encourage all staff to work effectively as a team, continually
updating their skills, knowledge and interest through formal
and informal training.

Chương trình giảng dạy

Our Curriculum

Chương trình giảng dạy của Trường Mầm Non Công Dân
Quốc Tế được phát triển theo chuẩn Hệ thống Chương trình
Mầm non Singapore và đảm bảo đúng các quy định của Bộ
giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

The Singapore Early Childhood Education Framework is the
basis for our curriculum, whilst also meeting all requirements
of the Ministry of Education and Training of Vietnam.

Chúng tôi cung cấp một chương trình giáo dục quốc tế ưu
việt theo nhu cầu được công nhận bởi các nhà giáo dục và
các bậc phụ huynh, phát huy tối đa những năng khiếu tiềm
ẩm cá nhân của Trẻ thông qua các hoạt động chơi tương tác,
chăm sóc và nuôi dưỡng Trẻ một cách toàn diện cả về thể
chất lẫn tinh thần.
Mục tiêu của Nhà Trường là nhằm góp phần nuôi dưỡng trẻ
trở thành những Công dân Quốc tế tự tin, chủ động, ham học
hỏi và làm chủ cuộc sống trong tương lai.

Một công dân ham học hỏi
Một công dân biết chịu trách nhiệm và định hướng việc học tập của mình,
luôn biết đặt câu hỏi, phản biện và kiên trì theo đuổi việc học.

A curious learner
Who takes responsibility for his own learning, who questions, reflects and
perseveres in the pursuit of learning.
TM

Một công dân năng động
Một công dân làm việc hiệu quả theo nhóm, luôn biết đánh giá rủi ro và
không ngừng tiến bộ, phấn đấu với những mục tiêu cao hơn.

A pro-active contributor

Our curriculum is focused on learning through play. Learning
is exciting and we want to cultivate your child’s natural desire
to learn and grow. We apply international methodologies and
the best practices for development of our children’s education
and skills.
Educators and parents recognize our curriculum as holistic,
comprehensive, and suitable for children looking to continue
their education in an international primary school, as well as
for those entering a local primary school.
We nourish and help our children to become confident,
curious, and pro-active international citizens.

Cam kết của chúng tôi

Our Quality Guarantee

Chúng tôi cam kết duy trì chất lượng giảng dạy dựa trên Tiêu
chuẩn đánh giá theo Hệ thống Kiểm định của Chương trình
Mầm non Singapore (SPARK).

We ensure the quality of our service by periodically doing self
assessments using a Quality Rating Scale in accordance with
the Singapore Pre-School Accreditation Framework
(SPARK).

Đội ngũ giáo viên

Our team

Ở bất kỳ một trường học nào, nguồn nhân lực luôn đóng vai
trò then chốt. Trường Mầm Non Công Dân Quốc Tế có một
đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên giàu kinh nghiệm và
giỏi chuyên môn.

The core of any great school is its’ human resources. The
management team, teachers, and supporting staff at the
International Citizen Kindergarten are experienced and highly
qualified professionals.

Who has a strong sense of right and wrong, is adaptable and reslient,
knows himself, is discerning in judgment, thinks independently and
critically, and communicates effectively.

Who is able to work effectively in teams, exercises initiative, takes calculated
risks, is innovative and strives for excellence.
TM

Một công dân quốc tế

Một công dân hiểu biết về các nền văn hóa trên thế giới, thích nghi
linh hoạt với các môi trường khác nhau và tự tin giao tiếp bằng tiếng
nước ngoài.

An international citizen

Who is conscious of different cultures, adaptable to different
environments and able to communicate in a foreign language.

“Hãy dạy

con tự làm điều đó
Teach me to do it myself ” - Maria Montessori

TM

