Bản tin Kí túc xá, Tháng Tư, năm 2017
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Các em học sinh của chúng ta đã trải qua hai tuần nghỉ lễ
tuyệt vời tại kí túc xá của AIC!
Đã có rất nhiều khách đến thăm, và nhiều em học sinh ra
khỏi kí túc xá để tận hưởng. Một số học sinh may mắn
được dành thời gian nghỉ cùng với Michelle (cựu quản lý
kí túc xá) tại Cathedral Cove; một số khác đã có những chuyến đi câu cá tuyệt vời. Có rất nhiều cá
hồng (schnapper) được đánh bắt và thưởng thức (xem hình). Trong khi đó, những em khác có hội về
thăm gia đình. Tất cả mọi người đều đã rất sảng khoái và sẵn sàng bước vào học phần bốn.
Các Nhà trưởng đã làm việc chăm chỉ trong kỳ nghỉ lễ để lên kế
hoạch các hoạt động cho lễ Phục sinh. Trong số các hoạt động
này bao gồm một cuộc thi săn trứng và cuộc thi ăn mì ăn liền.
Chúng ta có 2 học sinh mới chuyển vào kí túc xá: Tingxuan Zhu
(Julie) và Haonan Shen (David) - cả hai đều học lớp 11. Các em
đã ổn định tốt và đang tận hưởng cuộc sống tại ký túc xá.
Nếu con bạn gọi điện thoại cho bạn và nói rằng các em không
vui - hãy yêu cầu các em đến gặp tôi trực tiếp (nếu được).
Chúng tôi cũng đã lập một địa chỉ email để các em học sinh có
thể nói lên những kiến nghị của mình:
aicboardingsuggestion@aic.ac.nz - chỉ bản thân tôi và Dinesh
có quyền truy cập.

Trong thời gian tới, các em học sinh sẽ rất bận rộn. Kì thi IB sẽ diễn ra từ
ngày 1 tháng Năm cho học sinh năm 13 và rất nhanh sau đó, kì thi cuối
năm dành cho các học sinh năm 11 và 12 cũng sẽ được tổ chức.

Các em học sinh năm 13 đang lên kế hoạch sau khi rời khỏi kí túc xá và việc
này bao gồm, trong một số ít trường hợp, đi du lịch cùng với cha mẹ hoặc
bạn bè trước khi rời New Zealand. Mong Quý vị hãy đảm bảo rằng chúng
tôi nhận được sự cho phép và sự xác nhận của Quý vị nếu Quý vị và con
em mình có những kế hoạch như trên. Xin cảm ơn trước vì điều đó.
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