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Kính gửi các bậc phụ huynh,
Ký túc xá AIC đã trải qua một học kỳ đầy thú vị, với những buổi sinh hoạt ngoài giờ bổ ích. Trong đó
tiêu biểu là buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, buổi sinh hoạt về phương pháp học tập hiệu quả,
buổi giới thiệu về chương trình ngoại khóa World Challenge… Thông qua những hoạt động này, các
bạn học sinh mới đã có cơ hội được hòa nhập hơn với môi trường ký túc xá, kết thêm nhiều bạn bè,
phát triển thêm nhiều kỹ năng cần thiết trong việc thích nghi với áp lực học tập và công việc. Các bạn
mới, sau một giai đoạn khó khăn, đã thật sự hòa mình vào nhịp sống bận rộn ở AIC. Đấy là một tín
hiệu tốt cho những bước tiếp theo trong quá trình học tập của các bạn. Trong tháng vừa rồi, sự kiện
nổi bật nhất là buổi biểu diễn “Tìm kiếm Tài Năng AIC” do những bạn học sinh trung học cơ sở AICJ
tổ chức. Đây là một bộ phận các bạn học sinh trao đổi văn hóa đến từ Nhật Bản, cùng học tập và sinh
hoạt chung với tất cả mọi người dưới mái nhà AIC trong vòng 2 tháng. Buổi biểu diễn đánh dấu
khoảng thời gian đầy bổ ích mà các bạn Nhật Bản đã trải qua. Đây là một sự kiện vừa mang tính giải
trí vừa mang tinh thần đồng đội cao – đối với các bạn Nhật Bản lẫn các học sinh AIC sau một quá
trình học tập/hoạt động cùng nhau tại ký túc xá. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những học sinh
AIC thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ AICJ trong mọi hoạt động: Celine, Soo Min, Sherry, Nicole,
YJ, Irene, Millie, Weijia, Gill, Claire, Helan, Tran, Alex, Younghyun, Yulin, Kevin, David, Woo
sang, Hongming, Brian, Eric và Austin."
Cuộc sống hàng ngày của học sinh
Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Học sinh của chúng tôi tập trung và chăm chỉ vào giờ học hàng
ngày. Chúng tôi có thời gian dành cho sự chuẩn bị của học sinh dài hơn nhiều ký túc xá khác, nhưng
điều này cần thiết cho chương trình ôn luyện căng thẳng và khóa học cho bằng IB.

Luke – Giúp đỡ các quản lí kí túc xá :)

Cuộc họp cho học sinh và cho huynh trưởng từng nhà
Chúng tôi có họp học sinh và họp huynh trưởng nhà thứ Hai hàng tuần để tăng cường tính giao tiếp
trong cộng đồng ở ký túc xá. Những huynh trưởng tin cậy và các học sinh lãnh đạo bao gồm Thảo,
Rina, Jia Yang, Reo, Hyn Bok, Hải Minh, Kim Trinh, Thư, Bisrat và Emma.
Liên hệ:
Số điện thoại của ký túc xá: 64-9-303-1609

7:00-10:00 tối: trong phòng học chung

21 Tháng 8: Cà ri và bánh tráng miệng!

Buổi thuyết trình của lực lượng Công an
22 Tháng 8
Học sinh ở Kí
túc xá
thưởng thức
Mini Talent
Show

Các em học sinh
AICJ biểu diễn
Mini Talent Show

