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THƯ NGỎ

MẾN CHÀO QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC CON ĐẾN VỚI HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON IGC KIDDY!

Lời đầu tiên, IGC Kiddy thân gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý Phụ huynh cùng gia đình. 
Chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm, đồng hành và trở thành môi trường học tập hạnh phúc 
của các thiên thần nhỏ.

Ươm mầm thế hệ công dân toàn cầu ngay từ bậc mầm non, IGC Kiddy đã phát triển mạnh mẽ các yếu 
tố giáo dục nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện theo mục tiêu MKSA: Mindset – Tư duy, Knowledge – 
Kiến thức, Skills – Kỹ năng và Attitude – Thái độ. Tại IGC Kiddy, trẻ là trung tâm của mọi hoạt động. 
Các con được học tập, chăm sóc và phát triển phù hợp với đặc điểm riêng biệt thông qua chương 
trình học đa dạng, phương pháp tiếp cận tiên tiến thế giới. Bên cạnh đó, IGC Kiddy không chỉ định 
hướng trở thành những trường học chất lượng cao, đáng tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em, mà 
còn là “ngôi nhà thứ hai” giúp con cảm nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng và tinh thần trách 
nhiệm cao trên hành trình trưởng thành. 

IGC Kiddy hiểu rằng, mối quan hệ giữa gia đình – nhà trường – xã hội luôn gắn bó mật thiết và ảnh 
hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của các con. Chính vì thế, Nhà trường thường xuyên tổ chức 
những hoạt động tương tác, hội thảo, kênh thông tin,… nhằm kết nối hiệu quả với phụ huynh. Với “Sổ 
tay Phụ huynh” này, IGC Kiddy cung cấp các thông tin cần thiết để phụ huynh hiểu rõ những hoạt 
động của con tại trường và các hướng dẫn, phối hợp để cùng nhau, nhà trường và gia đình sẽ chăm 
sóc và giáo dục con thật hiệu quả.

Một lần nữa, IGC Kiddy trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin yêu của Quý phụ huynh. Mong rằng, các 
thiên thần nhỏ sẽ có được khoảng thời gian thật tuyệt vời tại những ngôi trường hạnh phúc và sáng 
tạo của IGC Kiddy.

BAN GIÁM HIỆU
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON IGC KIDDY
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BỘ PHẬN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON IGC KIDDY

THÔNG ĐIỆP TỪ BỘ PHẬN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

I would like to extend a warm welcome to our little students and family to our school. It is with great pride that I lead 

the International Program into the next phase of its educational journey.

Xin nồng nhiệt chào đón các thiên thần nhỏ và Quý Phụ huynh đến với Trường. Tôi rất tự hào khi đưa Chương trình Quốc 

tế bước vào giai đoạn tiếp theo của hành trình giáo dục - hành trình trồng người.

As I walk around our school and pass by the classroom, I see the pure eyes of the children and then hear their laughter. 

I am so very happy of what I see, students at our school are engaged, confident, competent, thoughtful children who 

are able to think from a local, and global minded perspective.

The students work hard, choose to be kind and do not shy away from a challenge. We strive to develop young people 

that are ready for the world around them as we build their collaborative and problem-solving skills. We strive to pro-

vide copious opportunities for our students to think and develop their metacognition skills - the thinkers approach to 

engaged and thoughtful learning with the use of English.

Khi dạo bước giữa sân trường, đi ngang qua các lớp học nhìn thấy những ánh mắt trẻ thơ trong veo, nghe những tiếng 

nói cười rộn rã, tôi thật sự hạnh phúc về những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận được: các thiên thần nhỏ tại ngôi trường này 

luôn hào hứng tham gia vào các hoạt động, tự tin, có năng lực tốt, biết suy nghĩ, và có cả góc nhìn tư duy địa phương 

và toàn cầu. 

Các bạn nhỏ thể hiện tinh thần học tập và làm việc chăm chỉ, chọn cách sống tử tế và không ngại thử thách. Đó cũng 

chính là động lực và trách nhiệm để chúng tôi không ngừng phát triển, nuôi dưỡng, đào tạo cho các con trở thành những 

công dân luôn sẵn sàng khi bước ra với thế giới với kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề. 

Chúng tôi mang đến cho các bạn nhỏ nhiều cơ hội tư duy và phát triển kỹ năng siêu nhận thức - phương pháp tư duy để 

việc học trở nên thú vị và có ý nghĩa, kết hợp với việc sử dụng tiếng Anh.

I believe in developing our students to ensure that we prepare them with the knowledge and skills to enable them to 

be valuable global citizens. Within the classroom space, the values of each and every student are taken into account, 

teaching methodologies target independent and self-learning led by a team of international teachers.

Tôi tin tưởng vào việc phát triển học sinh bằng việc đảm bảo trang bị cho các con kiến thức và kỹ năng để trở thành 

những công dân toàn cầu đóng góp nhiều giá trị. Trong không gian lớp học, chúng tôi luôn tôn trọng mỗi sự khác biệt 

của từng bạn nhỏ. Đội ngũ giáo viên quốc tế của chúng tôi luôn chung một mục tiêu là sử dụng các phương pháp dạy 

học để phát triển khả năng tự lập và kỹ năng tự học của học sinh.

One of the most remarkable things about our school is the wonderful community atmosphere. The people in our school 

community make our school such a vibrant, energetic and optimistic place to be, one that is built on the core values of 

Love - Respect - Accountability. Partnerships with renowned educational programs and institutions give access to     

better life changing opportunities for all our students.

Một trong những điều làm tôi luôn ấn tượng là môi trường làm việc và tương tác thân thiện tại ngôi trường này. Toàn thể 

Hội đồng sư phạm tại trường đều chung tay góp thành một cộng đồng nhiệt huyết, năng động, tích cực được hiện thức 

hóa từ giá trị cốt lõi “Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm” mà nhà trường luôn tâm niệm và lan tỏa trong mỗi hành 

động của mình. Việc hợp tác với những chương trình và các tổ chức giáo dục uy tín mở ra nhiều cánh cửa cho tất cả các 

bạn nhỏ đón nhận những cơ hội thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống. 

Finally, on behalf of all members of the international academic team, I thank each of you for putting your trust in our 

school, and I wish all parents and students an amazing academic year. 

Cuối cùng, thay mặt tất cả các thành viên Chương trình quốc tế, tôi xin chân thành cám ơn sự tin tưởng của Quý vị và 

xin kính chúc tất cả  phụ huynh và học sinh có một năm học thật đột phá.
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VỀ TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC IGC 

VỀ HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON IGC KIDDY 

Hệ thống Giáo dục IGC Group với hơn 24 năm 

kinh nghiệm, đã phát triển 25 cơ sở giáo dục                                                                            

từ bậc Mầm non đến Phổ thông và Đào tạo nghề 

tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương,       

Bến Tre, Tây Ninh. 

Trường Mầm non Trường Phổ thông

Trường - Cơ sở đào tạo nghề

Tính đến thời điểm này, IGC Group có hơn                                     

20.000 học sinh - sinh viên và đội ngũ 2.000 CBGVNV. 

Với tầm nhìn trở thành hệ thống giáo dục chất lượng 

cao đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam, những ngôi 

trường IGC là dấu ấn về thiết kế, cảnh quan góp phần 

phát triển giáo dục bằng chất lượng và uy tín trong 

dạy và học.

Mang sứ mệnh là nơi ươm mầm, phát triển toàn diện cho những thế hệ công dân toàn cầu với hoài bão lớn trong một 

môi trường học tập hạnh phúc, IGC Kiddy đã phát triển mạnh mẽ 4 yếu tố: cơ sở vật chất, chương trình học - chăm 

dưỡng, đội ngũ và sự kết nối. 

Hệ thống trường mầm non IGC Kiddy hiện tại có 10 cơ sở tại các khu vực trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, 

Bến Tre và Tây Ninh. 

Với không gian được thiết kế dành riêng cho trẻ mầm non, những ngôi trường IGC Kiddy thật sự là môi trường học tập 

hạnh phúc với những gam màu tươi sáng. Nơi đây không chỉ có diện tích rộng rãi được thiết kế thân thiện với trẻ, mà 

còn được trang bị học cụ hiện đại để trẻ học tập, trải nghiệm và khám phá thế giới xung quanh bằng tất cả giác quan. 

Bên cạnh phòng học, IGC Kiddy đầu tư hệ thống phòng chức năng phục vụ từng hướng tiếp cận giáo dục, đảm bảo 

yếu tố sinh động, bắt mắt và kích thích sáng tạo. Mỗi phòng đều được trang bị nội thất hiện đại, thân thiện và an toàn 

cho trẻ. 

Đối với trẻ mầm non, không gian vui chơi, học tập ngoài trời sẽ giúp trẻ tự tin, năng động và khỏe mạnh hơn. Chính vì 

vậy, các cơ sở của IGC Kiddy đều được thiết kế theo không gian mở, hài hòa với ánh sáng tự nhiên mang lại sự thoải 

mái cho trẻ khi học tập và vui chơi tại trường. 

Cơ sở vật chất được đầu tư giúp trẻ có không gian phát triển

Chương trình học giúp trẻ phát triển toàn diện 

Đội ngũ giáo viên yêu nghề, mến trẻ 

Đồng hành cùng Phụ huynh trên hành trình khôn lớn của trẻ 

Tại IGC Kiddy, trẻ là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục và được định hướng phát triển theo khả năng riêng biệt của 

mình. Với mục tiêu giáo dục MKSA (Mind – Tư duy, Knowledge – Kiến thức, Skills – Kỹ năng, Attitude – Thái độ), chương 

trình giáo dục của IGC Kiddy hướng đến việc phát triển toàn diện cả thể chất - thẩm mỹ - nhận thức - tư duy từ giai 

đoạn vàng phát triển trí tuệ và ươm mầm cảm xúc cho trẻ.

Giáo viên mầm non không chỉ là người truyền đạt cho trẻ những bài học đầu tiên trong đời mà còn có vai trò quan 

trọng đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Từng hành động, lời nói, hình ảnh của thầy cô giáo cũng sẽ đi theo trẻ suốt 

cả chặng đường đời. 

IGC Kiddy thường xuyên tổ chức các buổi trải nghiệm ngoại khóa, họp Phụ huynh 1:1, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về 

chăm sóc - dinh dưỡng với các chuyên gia,… nhằm gia tăng sự kết nối giữa gia đình và nhà trường. 

Ngoài ra, để mang đến sự tin tưởng trọn vẹn, tại IGC Kiddy Phụ huynh có thể dễ dàng “đồng hành” cùng bé qua cổng 

thông tin IGC Kiddy Portal, IGC Kiddy App. Phương thức kết nối này sẽ góp phần giúp phụ huynh nắm rõ được tình hình 

học tập và sức khỏe của con tại trường.

Mỗi một ngôi trường của IGC Kiddy không chỉ là trường học mà còn là nơi chia sẻ những phương pháp giáo dục và 

phát triển trẻ em tại những nơi mà IGC Kiddy hoạt động - là nơi ươm mầm hạnh phúc và sáng tạo cho con trẻ, hỗ trợ 

trẻ phát triển toàn diện. 

Hiểu được điều này, tại IGC Kiddy mọi hoạt động từ tuyển dụng đến đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự 

đều được thực hiện bài bản định kỳ và kỹ lưỡng, phù hợp với môi trường sư phạm chuẩn mực và chuyên nghiệp tại IGC. 

Theo đó, chương trình Tiếng Anh được thiết kế bài bản và giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm quốc 

tế. Trẻ được chuẩn hóa phát âm và tự tin giao tiếp ngay từ giai đoạn vàng tiếp thu ngôn ngữ. 

Để giúp trẻ phát triển hài hòa, Nhà trường áp dụng đa dạng những hướng tiếp cận giáo dục hiện đại như: Dạy học theo 

dự án, Montessori, Giáo dục thể chất Nhật Bản, Cảm thụ âm nhạc chuyên sâu, STEAM,… 

Sức khỏe tốt là nền tảng quan trọng cho mọi hoạt động học tập và phát triển. Thấu hiểu điều đó, IGC Kiddy chú trọng 

việc đảm bảo sức khỏe cho trẻ thông qua chế độ chăm dưỡng chuẩn mực: Kiểm tra sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm, khẩu 

phần ăn được chuyên gia xây dựng thực đơn hợp lý - cân bằng dinh dưỡng, thực phẩm được cung cấp bởi các đối tác uy 

tín, đa dạng hình thức tổ chức bữa ăn; nguồn nước đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thiết bị y khoa RO & Kangen; thường 

xuyên tổ chức các hội thảo tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng cho giáo viên và Phụ huynh.

3
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ATTITUDE
THÁI ĐỘ

IGC luôn đồng hành 
cùng gia đình để những         
công dân tương lai luôn 
thấu hiểu và lan tỏa giá 
trị cốt lõi “Yêu thương -              
Tôn trọng – Trách nhiệm”.

SKILLS
KỸ NĂNG

Người học cần được           
phát triển và hoàn thiện    
các kỹ năng tự nhận thức, 
tự quản lý, nhận thức        
xã hội, tạo mối quan hệ                                            
và nhất là kỹ năng ra                                     
quyết định có trách nhiệm. 

KNOWLEDGE
KIẾN THỨC

Khuyến khích học sinh – 
sinh viên phát triển kiến 
thức một cách toàn diện 
từ những tình huống thực 
tế, từ đó xây dựng nền 
tảng để trở thành những 
nhà chế tác, nhà nghiên 
cứu, nhà hoạt động xã hội 
trong tương lai. 

SỨ MỆNH

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

IGC là nơi ươm mầm, phát triển toàn diện cho những thế hệ công dân toàn cầu với hoài bão lớn trong một môi trường 

học tập hạnh phúc.

Positive thinking
Tư duy tích cực

Critical thinking
Tư duy phản biện

Creative thinking
Tư duy sáng tạo

NOWLEDGE
KIẾN THỨC

KILLS
KỸ NĂNG

TTITUDE
THÁI ĐỘ

Maker
Nhà chế tác

Researcher
Nhà nghiên cứu

Social Work
Practitioner

Nhà hoạt động xã hội

LOVE
Yêu thương

RESPECT
Tôn trọng

ACCOUNTABILITY
Trách nhiệm

INDSET
TƯ DUY

GLOBAL
CITIZENSHIP
CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Self
Awareness
Tự nhận thức

Self
Management

Tự quản

Social
Awareness

Nhận thức xã hội

Relationship
Skills

Kỹ năng tạo
mối quan hệ

Responsible
Decision
Making

Ra quyết định
có trách nhiệm

IGC xác định mục tiêu: Kiến tạo môi trường học tập cho những công dân toàn cầu. Đây được xem là định hướng song 

hành nhu cầu của thời đại, thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi và thay đổi tích cực của những người làm giáo dục 

tại IGC. Từ đó, người học được hình thành và phát triển tư duy rộng mở, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên gia và 

thái độ chuẩn mực để thích nghi ở mọi môi trường không giới hạn quốc gia, lãnh thổ, văn hóa, chính trị… mà vẫn giữ 

được bản sắc dân tộc.

MINDSET
TƯ DUY

Rèn luyện cho người 
học một tư duy tích cực,         
tư duy phản biện để                                        
sẵn sàng đón nhận mọi 
thử thách, nhìn sự vật 
dưới góc nhìn đa chiều.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

YÊU THƯƠNG: 
Chúng tôi tin rằng sự quan tâm, chia sẻ chính là nguồn gốc để tạo ra môi trường học tập và làm việc an toàn, tràn ngập 

tình yêu thương. Tình yêu thương tạo nên sức mạnh gắn kết, sự bao dung, kiên nhẫn và là nền tảng văn hóa tổ chức tốt 

đẹp.

TÔN TRỌNG: 
Chúng tôi tin rằng tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau, đi cùng với sự cam kết chính là điều kiện để có được môi 

trường học tập, hợp tác lành mạnh, bình đẳng. Nhờ đó, nền tảng tinh thần làm việc nhóm được phát huy vì sự phát triển 

bền vững của tổ chức.

TRÁCH NHIỆM: 
Chúng tôi tin rằng Tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, với tổ chức và cộng đồng là một giá trị then chốt giúp chúng 

tôi tạo ra những thay đổi tích cực. Tính trách nhiệm giúp chúng tôi trở thành những người sẵn sàng học hỏi, chủ động và 

sáng tạo để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra.
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PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ NĂM HỌC
Lộ trình học tập

 

Chương trình chuẩn theo Bộ GD&ĐT
MOET Curriculum
Học 2 buổi/ tuần Chương trình Tiếng Anh CLC với 100% giáo viên nước ngoài 
2 periods/week 100% native teachers
Dạy học theo dự án. Dã ngoại 4 lần/năm                         

     Project-based learning. At least 4 Outdoor trips/year

CHẤT LƯỢNG CAO TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
IGC KIDDY STANDARD

CHUẨN ĐẦU RA/ OUTCOMES

IGC KIDDY EAL PROGRAM
SONG NGỮ ESL

IGC KIDDY ELITE ENGLISH AS SECOND LANGUAGE

 

Chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm non của Bộ GD&ĐT
Certificate of Preschool Completion by MOET
Hoàn thành Level K3
Certificate of Completion of Level K3
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Phương pháp dạy học tiếp cận dự án là nền tảng
Intensive project-based learning 
Kết hợp Phương pháp Montessori và Phương pháp Glenn Doman để hỗ trợ sự phát triển hạnh phúc đúng theo khả năng của từng trẻ
Excellent mixture by Montessori and Glenn Doman to support children's wellbeing
Dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường để trẻ trải nghiệm, thực hành và phát triển các kỹ năng sống, giá trị sống
Student-centered orientation enhances the learning environment for children's eccperience, practice and develope relevant life skills

 
Able to use 350 vocabularies

Chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm non của Bộ GD&ĐT
Certificate of Preschool Completion by MOET 
Hoàn thành Level K3, có thể giao tiếp đơn giản với người bản xứ, biểu đạt cảm xúc,
nói lời khen ngợi, đề nghị 
Certificate of Completion level K3, able to communicate with
 foreigners, express feelings, give compliments, make suggestions

Trẻ đạt hơn 350 từ vựng về các chủ đề khác nhau khi bé hoàn thành đầy đủ lộ trình 

Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Bơi lội/

Chương trình Glenn Doman/

Swimming

Glenn Doman Program

Cảm thụ âm nhạc cơ bản
Basic Music Perception Program
Kỹ năng sống - giá trị sống do IGC thiết kế riêng
Life skills program designed by IGC

Toán tư duy/Critical Maths

Chương trình chuẩn theo Bộ GD&ĐT
MOET Curriculum
Học hàng ngày Chương trình Tiếng anh tăng cường với 100% Giáo viên bản xứ  
Intensive English learning everyday with 100% native teachers 

Chương trình Glenn Doman
Glenn Doman program

 

Dạy học theo dự án. Dã ngoại 4 lần/năm
Project-based learning. At least 4 Outdoor trips/year

Bơi lội/ Swimming
Cảm thụ âm nhạc cơ bản 
Basic Music Perception Program
Kỹ năng sống - giá trị sống do IGC thiết kế riêng
Life skills program designed by IGC

Toán tư duy/ Critical Maths

Chương trình chuẩn theo Bộ GD&ĐT
MOET Curriculum
Học hàng ngày Chương trình Tiếng Anh hệ song ngữ với 100% Giáo viên nước ngoài
Intensive English learning everyday with 100% native teachers 
Dạy học theo dự án. Dã ngoại 6 lần/năm
Project-based learning. At least 6 Outdoor trips/year
Chương trình Thể chất Nhật Bản
Japanese PE program
Bơi lội/ Swimming
Cảm thụ âm nhạc chuyên sâu 
High level Music Perception Program
STEAM
Kỹ năng sống - giá trị sống do IGC thiết kế riêng
Life skills program designed by IGC
Chương trình Montessori chuẩn
Montessori standard approach program

Chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm non của Bộ GD&ĐT
Certificate of Preschool Completion by MOET 
Trẻ đạt gần 1000 từ vựng ở cấp độ Pre-A (theo khung CEFR khung tiếng Anh 
chuẩn Châu Âu)
Certificate of Completion Pre-A1 (CEFR Frame with app. 1000 Vocabularies) 
Thành công trong bài thi đầu vào lớp 1 chương trình quốc tế CAIE Cambridge 
Assessment International Education khi bé hoàn thành đầy đủ lộ trình/ Successfully 
pass entrance test for Grade 1 - CAIE (Cambridge Assessment International 
Education) program
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình 4-5 tuổi của Bộ GD&ĐT
Completion of MOET 4-5 year–old program
Hoàn thành level K2
Certificate of completion of level K2, able to communicate with foreigners 
with simple sentences confidently

Able to use 200 vocabularies

Hoàn thành khung chương trình 4-5 tuổi của Bộ GD&ĐT  
Completion of MOET 4-5 year–old program           
Hoàn thành Level K2
Certificate of completion of level K2, able to communicate with foreigners
with confidence using more complex sentences
Trẻ đạt gần 200 từ vựng về các chủ đề quen thuộc nếu hoàn thành lộ trình từ K1 

Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình 4-5 tuổi của Bộ GD&ĐT  
Completion of MOET 4-5 year–old program           
Hoàn thành Level K2
Certificate of completion of level K2, able to communicate with foreigners with 
confidence using more complex sentences
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình 3-4 tuổi của Bộ GD&ĐT
Completion of MOET 3-4 year–old program 
Hoàn thành Level K1/ Certificate of completion of level K1, able to 
use simple vocabularies
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình 3-4 tuổi của Bộ GD&ĐT
Completion of MOET 3-4 year–old program 
Hoàn thành Level K1
Certificate of completion of level K1, able to use simple sentences
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình 3-4 tuổi của Bộ GD&ĐT
Completion of MOET 3-4 year–old program 
Hoàn thành Level K1
Certificate of completion of level K1, able to use simple sentences
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Completion under 3 year–old MOET program  
Hoàn thành khung chương trình chuẩn của độ tuổi Nhà trẻ của Bộ GD&ĐT

Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình chuẩn độ tuổi Nhà Trẻ của Bộ GD&ĐT             
 Completion of under 3 year-old MOET & IGC Kiddy program

Trẻ làm quen với các âm thanh trong tiếng Anh
Get used to familiar English sounds

Trẻ có thể nói được một số từ vựng đơn giản
Able to use some simple vocabularies with correct pronunciation

Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình chuẩn độ tuổi Nhà Trẻ của Bộ GD&ĐT
Completion of under 3 year-old MOET & IGC Kiddy program
Trẻ làm quen với các âm thanh trong tiếng Anh
Get used to familiar English sounds
Trẻ có thể nói được một số từ vựng đơn giản
Able to use some simple vocabularies with correct pronunciation
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Môn học chọn lọc theo Chương trình Bộ GD&ĐT
Selective subjects form MOET Curriculum
Toàn bộ môn học được dạy bằng tiếng Anh hàng ngày với 
100% Giáo viên chủ nhiệm người nước ngoài
 All subjects taught in English as a Second Language everyday 
with 100% native  homeroom teachers 
Dạy học theo dự án. Dã ngoại 6 lần/năm
Project-based learning. At least 6 Outdoor trips/year
Chương trình Thể chất Nhật Bản/Japanese PE program
Bơi lội/ Swimming
Cảm thụ âm nhạc chuyên sâu 
High level Music Perception Program
Kỹ năng sống - giá trị sống do IGC thiết kế riêng
STEAM
Life skills program designed by IGC
Chương trình Montessori chuẩn
Montessori standard approach program

Chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm non của Bộ GD&ĐT
Certificate of Preschool Completion by MOET
Hoàn thành level K3 chương trình tiếng Anh quốc tế chuyên sâu
Certificate of completion level K3-ESL Program
Có kỹ năng nghe - nói tiếng Anh và phản xạ tốt trong giao tiếp
Good listening - speaking skill and English reflex-action
Nghe và phát âm chuẩn các âm vị trong tiếng Anh/ Good pronunciation
Có kiến thức đa dạng trong các lĩnh vực: Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học và Đời sống
Able to understand knowledge of English, Maths, Science and Social Studies
Đạt 1500 từ vựng tiếng Anh thông dụng nếu hoàn thành đầy đủ lộ trình
Able to use 1500 common vocabularies in different areas
Thành công trong bài thi đầu vào lớp 1 chương trình quốc tế CAIE Cambridge 
Assessment International Education khi bé hoàn thành đầy đủ lộ trình
Successfully pass entrance test for Grade 1 - CAIE (Cambridge Assessment 
International Education) program
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình 3-4 tuổi của Bộ GD&ĐT
Completion of MOET 3-4 year–old program 
Hoàn thành Level K1 chương trình tiếng Anh quốc tế chuyên sâu/ Certificate of 
completion of level K1-ESL Program
Biết chào hỏi, nói được một số từ vựng và mẫu câu đơn giản, hiểu và làm theo các 
câu mệnh lệnh
Able to greet, use simple vocabularies and sentences, understand
and follow requests
Làm quen với các kiến thức cơ bản về Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học và Đời sống
Get used to basic knowledge of English, Maths, Science and Social studies
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình chuẩn độ tuổi Nhà Trẻ của Bộ GD&ĐT
Completion of under 3 year-old MOET & IGC Kiddy program
Trẻ làm quen với các âm thanh trong tiếng Anh
Get used to familiar English sounds
Trẻ có thể nói được một số từ vựng đơn giản
Able to use some simple vocabularies with correct pronunciation
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Hoàn thành khung chương trình 4-5 tuổi của Bộ GD&ĐT  
Completion of MOET 4-5 year–old program           
Hoàn thành level K2 chương trình tiếng Anh chuyên sâu
Certification of completion level K2- ESL Program
Trẻ có thể giao tiếp với người bản xứ, biết thể hiện cảm xúc, đặt câu hỏi và phản hồi 
lại các câu hỏi
Able to communicate with foreigners, express feelings, ask and
answer questions
Có kiến thức đa dạng trong các lĩnh vực: Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học và Đời sống
Able to understand knowledge of English, Maths, Science and Social Studies
Trẻ làm quen và có khả năng lặp lại các âm vị trong tiếng Anh
Able to repeat English sounds
Hoàn thành chương trình IGC Kiddy + theo độ tuổi
Certificate of Completion for relevant IGC Kiddy + program

Dạy học tiếp cận dự án là nền tảng
Intensive project-based learning 
Kết hợp Phương pháp Montessori, Steam, Glenn Doman để hỗ trợ sự phát triển hạnh phúc đúng theo khả năng của từng trẻ
Excellent mixture by Montessori, Steam, Glenn Doman to support children's wellbeing
Dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường để trẻ trải nghiệm, thực hành và phát triển các kỹ năng sống, giá trị sống
Student-centered orientation enhances the learning environment for children's eccperience, practice and develope relevant life skills
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THỜI KHÓA BIỂU
THÔNG TIN CHUNG VỀ NĂM HỌC

THỜI GIAN BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ

THỜI GIAN BIỂU KHỐI MẪU GIÁO

Khối Nhà trẻ:

Khối Mẫu giáo:

Thời khóa biểu điển hình của một ngày

BUỔI THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

SÁNG

7h00 - 8h00 Đón trẻ + Ăn sáng

8h00 - 8h05 Glenn Doman

8h05 - 8h30 Giờ học chính khóa

8h30 - 8h40 Hoạt động chuyển tiếp

8h40 - 9h00 Vui chơi trong lớp/vui chơi ngoài trời

9h00 - 9h45 Chương trình Tiếng Anh

9h45 - 10h15 IGC Kiddy cộng (My Reading Tree/Cảm thụ Âm nhạc)

TRƯA

10h15 - 11h00 Ăn trưa

11h00 - 11h05 Glenn Doman

11h05 - 13h50 Ngủ trưa

13h50 - 14h00 Vệ sinh cá nhân + uống nước mát, trái cây

14h00 - 14h30 Ăn xế

CHIỀU

14h30 - 15h00 Chương trình Tiếng Anh

15h00 - 15h30 IGC Kiddy cộng (Bơi/Montessori)

15h30 - 16h15 Kỹ năng sống/Giá trị sống + Glenn Doman

16h15 - 17h00 Trả trẻ + Hoạt động ngoại khóa

BUỔI THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

SÁNG

7h00 - 8h00 Đón trẻ + Ăn sáng

8h00 - 8h05 Glenn Doman

8h05 - 8h35 Giờ học chính khóa

8h35 - 8h45 Hoạt động chuyển tiếp

8h45 - 9h15 Thể chất Nhật Bản/ Vui chơi ngoài trời

9h15 - 10h00 Chương trình Tiếng Anh/ Vui chơi trong lớp

10h00 -10h45 IGC Kiddy cộng (Bơi/Montessori)

TRƯA

10h45 - 11h25 Ăn trưa

11h25 - 11h30 Glenn Doman

11h30 - 13h50 Ngủ trưa

13h50 - 14h00 Vệ sinh cá nhân + uống nước mát, trái cây

14h00 - 14h30 Ăn xế

CHIỀU

14h30 - 15h00 IGC Kiddy cộng (My Reading Tree/Cảm thụ Âm nhạc)

15h00 - 15h30 Chương trình Tiếng Anh

15h30 - 16h15 Kỹ năng sống/Giá trị sống + Glenn Doman

16h15 - 17h00 Trả trẻ + Hoạt động ngoại khóa

MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA TRẺ 
GIỜ HỌC

Chế độ sinh hoạt và học tập: bắt đầu từ 7h00 và kết thúc lúc 17h00. Nếu Phụ huynh không kịp đón con trước 17h00 

thì sau 17h00, trẻ sẽ được giáo viên chuyển sang giữ trẻ ngoài giờ. Phụ huynh sẽ nộp phí dịch vụ theo quy định của 

Nhà trường. Thời gian kết thúc dịch vụ này không quá 18h00.

Hoạt động Afterschool được tổ chức sau giờ học: 17h00 - 18h00

Hoạt động Happy Saturday được tổ chức vào thứ Bảy: 7h00 - 17h00

Trường tổ chức một số hoạt động afterschool sau giờ học hoặc vào cuối tuần và có thông báo cho phụ huynh          

học sinh.

Trường không mở cửa vào ngày cuối tuần Chủ Nhật trừ những sự kiện hay hoạt động đã được thông báo trước.

Thứ Bảy và Chủ Nhật không được xem là ngày làm việc của Trường.

NGÀY CUỐI TUẦN 

CHƯƠNG TRÌNH HÈ 

ĐƯA/ ĐÓN GIỜ NHẬP HỌC/ TAN HỌC

THỂ DỤC BUỔI SÁNG

ĂN SÁNG

SỰ KIỆN, NGÀY HỘI, NGÀY LỄ

Học sinh đi học chính khóa từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật. Chi tiết thời khóa biểu sẽ được giáo viên 

chủ nhiệm thông báo cho từng phụ huynh ở cổng thông tin IGC Kiddy Portal của trường. Phụ huynh sẽ đăng nhập vào 

trang cá nhân của từng học sinh để biết lịch hoạt động chi tiết theo tuần của học sinh tại trường.

Nhằm mục tiêu tạo một môi trường sinh hoạt vui học hè bổ ích, ý nghĩa:

Các trường hợp đến đưa trẻ đến sau 8h30, đề nghị Phụ huynh thực hiện theo hướng dẫn của bảo vệ, giao trẻ cho giáo 

viên đón tại sảnh/ khu vực lễ tân. Trường hợp Phụ huynh có nhu cầu đón trẻ ngoài giờ quy định trên cần đăng ký với 

giáo viên ít nhất trước 01 tiếng.

Hoạt động âm nhạc buổi sáng kết hợp với các bài tập vận động theo tiết tấu âm nhạc nhẹ nhàng. Đây là hoạt động bổ 

ích không chỉ giúp trẻ tỉnh táo bước vào một ngày hoạt động, mà còn giúp rèn luyện hô hấp và tăng cường sức khỏe cơ 

xương. Phụ huynh cần đưa trẻ đi học đúng giờ để trẻ có thể tham gia vào hoạt động thể chất bổ ích này.

Nhà trường cung cấp bữa ăn sáng và bữa nhẹ vào giữa buổi sáng cho trẻ. Giờ ăn sáng của trẻ từ 7h30 đến 8h00. Sau 

8h00 Nhà trường không phục vụ ăn sáng, Phụ huynh vui lòng cho con ăn sáng ở nhà.

Ngoài chương trình học, học sinh được tham gia vào các sự kiện đặc biệt và các ngày Lễ, Hội trong suốt năm học:

Lễ Khai giảng, Trung thu, 20/11, Tết cổ truyền, … để trải nghiệm, mở rộng kiến thức xã hội và nâng tầm nhận thức cho 

bản thân.

NGÀY HỌC

Hạn chế tối đa việc gây ùn tắc giao thông bằng cách chỉ dừng xe cho học sinh xuống xe tại những khu vực được chỉ 

định. Các phương tiện giao thông không được đỗ trước cổng trường quá lâu và không được cản trở giao thông trên 

vỉa hè. 

Phụ huynh thể hiện hành vi văn minh, lịch sự trong quá trình đưa, rước học sinh tại trường.

Chi tiết sự kiện, ngày Hội, ngày Lễ được Giáo viên trao đổi trực tiếp với phụ huynh và công bố trên cổng thông tin         

IGC Kiddy Portal của trường.

Chương trình Hè được tổ chức và xây dựng cho từng lứa tuổi khám phá các dự án Ngày hè sinh động tăng cơ hội 

trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng sống.

Chương trình Hè chú trọng đem đến cho các em những hoạt động để khám phá bản thân và thế giới, đa dạng về 

hình thức hoạt động để học sinh trải nghiệm.
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PHẦN 2: MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

CƠ SỞ VẬT CHẤT 

PHÒNG HỌC

Các trường thuộc Hệ thống trường Mầm non IGC Kiddy được thiết kế theo không gian mở, thông thoáng với ánh sáng 

tự nhiên chan hòa, mang lại cho trẻ cảm giác thoải mái khi học tập và vui chơi tại trường. Bên cạnh đó, trường được 

trang bị cơ sở vật chất an toàn, thân thiện với trẻ.

Phòng học được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với tâm lý của lứa tuổi mầm non,                          

tạo cảm giác thân thiện và trang bị đầy đủ tiện nghi giúp trẻ thỏa thích trải nghiệm và phát triển. Tất cả phòng 

học tại IGC Kiddy đều rộng rãi, thoáng mát, đươc trang bị máy điều hòa, hệ thống camera quan sát cho Phụ huynh                         

thuận tiện trong việc đồng hành cùng con.

PHÒNG ÂM NHẠC

Phòng âm nhạc được trang bị các nhạc cụ như: Đàn Piano, Trống Pearl, Melodica,… là nơi nuôi dưỡng và phát triển 

tiềm năng âm nhạc ở mỗi trẻ.

PHÒNG MONTESSORI

Với ánh sáng tự nhiên, màu sắc nhẹ nhàng, không gian lớp học được thiết kế sạch sẽ và gọn gàng giúp trẻ tập trung 

sâu vào các bài học. Cách thiết kế lớp học Montessori tạo ra một môi trường học tập có nhiều sự lựa chọn cho trẻ. 

Học cụ được phân loại theo các lĩnh vực học tập và sắp xếp theo trật tự từ đơn giản đến phức tạp giúp trẻ dễ dàng 

lựa chọn học cụ. Ngoài ra, việc sắp xếp bắt mắt, bổ sung học cụ đa dạng, đầy đủ giúp trẻ thực hành bài học một cách 

hứng thú mà không bị nhàm chán hay gián đoạn.

PHÒNG STEAM

Phòng học được thiết kế và trang bị nội thất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại đáp ứng các hoạt động thực hành trải 

nghiệm đòi hỏi trí sáng tạo, tưởng tượng cao. Đây là nơi hình thành và phát triển tình yêu, niềm đam mê với khoa 

học, công nghệ ở trẻ.

HỒ BƠI

Hồ bơi được thiết kế hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn của hồ bơi trường học mầm non, có rào chắn an toàn, có 

phòng tắm và thay đồ sau khi bơi. Tại đây, trẻ được học bơi hàng tuần nhằm rèn luyện thể chất, kỹ năng và tăng sức 

đề kháng.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
IGC Kiddy phát triển đội ngũ nhân sự yêu ngành - giỏi nghề với nền tảng chuyên môn vững và đảm bảo 3 giá trị cốt lõi 

Yêu thương – Tôn trọng – Trách nhiệm. Mọi hoạt động từ thu hút, tuyển dụng đến đào tạo và nâng cao chất lượng đội 

ngũ nhân sự được thực hiện theo quy trình chuẩn.

Tại IGC Kiddy, CBGVNV là những người có chuyên môn nghiệp vụ, yêu trẻ và lấy trẻ là trung tâm trong mọi hoạt động 

giáo dục.

Đội ngũ thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại qua các 

chương trình đào tạo với các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước.  Đồng thời, Nhà trường tổ chức tập huấn định 

kỳ nhằm đảm bảo CBGVNV chăm sóc nuôi dưỡng nắm được các kỹ năng xử lý tai nạn trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ 

tại trường. 

SÂN CHƠI

Sân chơi có diện tích rộng, không gian ngập tràn sắc xanh của cây xanh và khu vườn trang bị đầy đủ đồ chơi giúp 

trẻ vui chơi vận động, giải phóng và tái tạo năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, trường còn thiết kế sân chơi ngoài trời 

được trồng nhiều cây xanh giúp trẻ phát triển thể chất, đồng thời tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, 

học cách chăm sóc và yêu mến cây cỏ hoa lá.

THƯ VIỆN 

Thư viện được thiết kế theo không gian mở, tiện ích, được trang bị đa dạng các loại sách, phù hợp từng độ tuổi của 

trẻ và được cập nhật sách thường xuyên. Đây là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách nơi trẻ, là nơi trẻ thỏa sức 

tìm hiểu về thế giới xung quanh qua những quyển sách.

NHÀ BẾP & HỆ THỐNG NƯỚC UỐNG 

Phòng bếp được trang bị hệ thống các thiết bị nhà bếp inox hiện đại, đúng chuẩn quy trình bếp một chiều để kiểm 

soát một cách tốt nhất về chất lượng bữa ăn và sức khỏe cho trẻ.

Hệ thống nước Kangen làm nguồn nước uống chính cho trẻ. Với đặc tính vượt trội về việc thanh lọc cơ thể, luôn cân 

bằng và ổn định độ kiềm cho cơ thể, IGC Kiddy đảm bảo mang đến sức khỏe tốt nhất cho trẻ mầm non.
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PHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA 
Chương trình chính khóa của IGC Kiddy Standard
và IGC Kiddy EAL
(Chất lượng cao và tăng cường tiếng Anh)

Lấy trẻ làm trung tâm và lộ trình học tập rõ ràng, các dự 

án cụ thể tích hợp các mặt ưu điểm của những phương 

pháp giáo dục hiện đại sẽ giúp trẻ hoàn thiện những kiến 

thức, phát triển tư duy, có thái độ tích cực và thành thạo 

những kỹ năng cần thiết. Đây là những căn cứ để Nhà 

trường xây dựng các hoạt động phát triển tính độc lập, 

sáng tạo và phát huy tố chất riêng của mỗi trẻ. 

Chương trình được xây dựng dựa trên khung mục tiêu 

giáo dục MKSA kết hợp với Dạy học tiếp cận dự án đầy 

hấp dẫn. Định hướng của chương trình là “Học tập thông 

qua trải nghiệm”. Vì vậy, các hoạt động hướng đến trải 

nghiệm thực tế, hòa nhập với môi trường xung quanh. 

Mỗi trải nghiệm sẽ giúp trẻ cảm nhận những giá trị học 

tập tốt đẹp, gắn kết lý thuyết với thực hành. Từ đó, trẻ 

học từ trải nghiệm của bản thân, thành thạo những kỹ 

năng cần thiết, tăng cường sự tự tin và bản lĩnh hơn.

Kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho những công 

dân toàn cầu, IGC Kiddy mong rằng thông qua các hoạt 

động trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh, các con 

sẽ có nhiều kỷ niệm đáng yêu trong suốt tuổi thơ của 

mình. 

Chương trình chính khóa của IGC Kiddy Elite
và IGC Kiddy ESL
(Song ngữ và ESL)

Với STEAM, trẻ học được cách tư duy như nhà khoa học, 

biết giải quyết vấn đề như kỹ sư - kỹ thuật viên, có tinh 

thần sáng tạo như nhà sáng chế, biết cách vận dụng 

tri thức đa lĩnh vực, phát huy tính sáng tạo, giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong đời sống thực tế. STEAM là 

con đường sáng tạo và hấp dẫn để trẻ hòa mình và trải         

nghiệm tích cực với các dự án học tập trong năm học. 

Chương trình chính khóa Song ngữ được xây dựng dựa 

trên khung mục tiêu MKSA kết hợp với Dạy học tiếp cận 

dự án đầy hấp dẫn. Đặc biệt, tại IGC Kiddy trẻ sẽ được 

khám phá, trải nghiệm các dự án theo hướng tiếp cận 

STEAM, đây là quá trình tích hợp kiến thức giữa các lĩnh 

vực:

Việc tiếp nhận những kiến thức của trẻ lúc này sẽ không 

dừng ở góc độ tiếp nhận một chiều một cách thụ động 

mà sẽ là những buổi hoạt động tập trung, hứng thú, với 

những ý kiến cá nhân đầy sáng tạo của trẻ. Lúc này, trí tò 

mò của trẻ được thỏa mãn và hơn hết tình yêu, niềm đam 

mê với công nghệ được nảy sinh. Trải nghiệm dự án với 

STEAM sẽ giúp trẻ hoàn thiện những kiến thức, phát triển 

tư duy, có thái độ tích cực và thành thạo những kỹ năng 

cần thiết, tăng cường sự tự tin và bản lĩnh hơn mỗi ngày. 

S: Science (Khoa học)  

T: Technology (Công nghệ)  

E: Engineering (Kỹ thuật)  

M: Mathematics (Toán học)  

A: Art (Nghệ thuật)

CHƯƠNG TRÌNH IGC KIDDY CỘNG THÊM
Chương trình Giáo dục thể chất Nhật Bản

Phương pháp Montessori

Chương trình có tính liên tục ở các bậc học. Vì vậy, khi trẻ 

học tại Trường, Phụ huynh có thể nhìn thấy các tố chất, 

năng lực thể chất của con và có thể cho con tiếp tục phát 

triển trong các bậc học tiếp theo tại hệ thống trường của 

IGC Group.

Chương trình học xuyên suốt và đều đặn mỗi ngày 30 

phút giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và vóc 

dáng cân đối. Việc sử dụng khẩu lệnh bằng còi giúp trẻ 

tập trung, phản xạ tốt hơn, nâng cao tính kỷ luật và các 

khẩu hiệu, chào hỏi sử dụng tiếng Nhật cũng giúp trẻ 

hình thành thói quen chào hỏi, lễ phép. Các bài tập khác 

nhau phù hợp với thể trạng của từng trẻ để phát triển sự 

khéo léo, bền bỉ. Đồng thời, thông qua các bài tập có độ 

khó tăng dần, trẻ hình thành tinh thần vượt khó, vượt lên 

chính mình. Mặt khác, các tố chất vận động của trẻ cũng 

được phát hiện và nuôi dưỡng từ nhỏ.

Chương trình giáo dục thể chất được IGC ký bản quyền 

với Tập đoàn Giáo dục Takasago của Nhật Bản, là chương 

trình tiên phong tại Hệ thống trường Mầm non IGC Kid-

dy. Toàn bộ giáo viên đứng lớp được đào tạo bài bản và 

quản lý chất lượng xuyên suốt từ đối tác. Hằng năm, các 

giáo viên được định kỳ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn 

và nâng cao nghiệp vụ do chính các giáo viên tại Nhật 

Bản đào tạo trực tiếp tại Việt Nam hoặc tại Nhật Bản.

Đây là phương pháp học thông qua trải nghiệm các giác 

quan với các giáo cụ, từ đó giúp trẻ lĩnh hội tri thức, khái 

niệm trừu tượng, phát triển ngôn ngữ một cách dễ dàng. 

Phương pháp Montessori công nhận những điều riêng 

biệt của mỗi cá nhân trẻ và tạo điều kiện để trẻ phát huy 

năng lực của riêng mỗi cá nhân.

Hai yếu tố trọng tâm hình thành lớp học đó là: Môi trường 

đã được chuẩn bị đầy đủ và Giáo viên đã được đào tạo,     

trong đó:

Môi trường lớp học Montessori rất đặc trưng với không 

gian ánh sáng hòa quyện cùng thiên nhiên cây xanh, 

các bộ giáo cụ chuẩn mực được sắp xếp phù hợp với 

sự phát triển của trẻ, trên nguyên tắc tuân thủ đúng 

tính trật tự và quy trình của từng bài tập.

Toàn bộ giáo viên tham gia các khóa đào tạo Montes-

sori chuyên sâu và được cấp chứng nhận để có thể 

hướng dẫn trẻ thực hành đúng chuẩn Montessori. Điều 

quan trọng hơn cả đối với giáo viên dạy theo phương 

pháp Montessori chính là có được thần thái bình an, sự 

kiên trì nhẫn nại, dịu dàng nhưng chuẩn mực và giàu 

lòng yêu thương con trẻ như là một gia đình.
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Chương trình cảm thụ âm nhạc chuyên sâu

Toán tư duy

Phương pháp này giúp trẻ hiểu được bản chất của Toán 

thay vì chỉ sử dụng các công thức khuôn mẫu máy móc, 

thông qua các bài học phù hợp với từng giai đoạn phát 

triển của trẻ như: thuộc tính, hình học, phân loại, vị trí 

trong không gian, quy luật,…

Trẻ có từ 2-3 buổi/tuần để tham gia vào các hoạt động 

Toán học. Với các phương pháp giảng dạy sáng tạo, độc 

đáo từ giáo viên, dạy học thông qua hình ảnh trực quan 

và các trò chơi sinh động sẽ giúp trẻ dễ hiểu, dễ tiếp thu 

kiến thức của môn Toán, giúp trẻ yêu thích Toán học một 

cách tự nhiên nhất, tạo tiền đề cho việc học toán ở các 

cấp bậc cao hơn. 

Những lợi ích mà các bài học Toán tư duy tại trường

đem lại cho trẻ:  

Âm nhạc là dòng suối mát lành nuôi dưỡng tâm hồn 

của trẻ thơ. Bắt đầu buổi sáng an lành bằng 30 phút với 

chương trình cảm thụ âm nhạc buổi sáng là cách để trẻ 

khởi động ngày mới nhẹ nhàng và vui tươi. Trẻ học cách 

để lắng nghe và xướng âm theo nốt nhạc.

Các tiết học âm nhạc chuyên sâu với các dụng cụ âm 

nhạc như: Piano, Tour Tambourine, Melodica, Bộ trống 

Pearl Midtown, Nino Orange Cajon,… là cách để trẻ đến 

với âm nhạc tự nhiên, tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài 

năng âm nhạc từ rất nhỏ.

Phương pháp dạy trẻ biết đọc sớm (Glenn Doman) 

Hoạt động My Reading Tree 

Glenn Doman là phương pháp tiếp cận thông qua bộ  

flashcard giúp trẻ ghi nhận thông tin bằng trí nhớ hình 

ảnh. Trẻ sẽ bắt đầu với những từ, cụm từ và câu có ý 

nghĩa thay vì bảng chữ cái hay cách đánh vần. Việc nhìn 

mặt chữ và nghe phát âm theo lịch học mỗi ngày giúp trẻ 

ghi nhớ một cách tự nhiên. Chương trình học này liên kết 

với chương trình My Reading Tree, khơi dậy niềm đam mê 

đọc sách cho trẻ. Từ đó, việc học chữ đối với trẻ mầm non 

trở thành một trò chơi thú vị mỗi ngày.

Sách là người thầy quan trọng đối với trẻ nhỏ, việc nuôi 

dưỡng niềm đam mê đọc sách chính là cách để trong 

tương lai trẻ luôn có một người bạn đồng hành tốt nhất. 

Tình yêu sách được nuôi dưỡng qua những lời đọc của 

cô, qua những trang sách hàng ngày trẻ đọc ở những góc 

thư viện dễ thương. Bởi vậy, sách luôn trong tầm tay của 

trẻ khi ở trường.

Kỹ năng sống – Giá trị sống 

Lấy các giá trị cốt lõi: Yêu thương - Tôn trọng - Trách 

nhiệm làm nền tảng IGC Kiddy xây dựng chương trình 

Giá trị sống với những bài học gần gũi, ý nghĩa cho trẻ. Và 

chương trình Kỹ năng sống với trọn bộ video hoàn chỉnh 

do IGC Group biên tập sẽ giúp trẻ học được những kỹ 

năng sống thiết thực áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày 

một cách hiệu quả.

Giúp trẻ phát triển tư duy não bộ toàn diện và                 

khả năng suy luận, logic của bản thân. 

Phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho cuộc sống:          

Tập trung, quan sát, tưởng tượng, tư duy và ghi nhớ 

nhanh. 

Có được nền tảng kiến thức sâu sắc về Toán học           

với phương pháp sinh động, hấp dẫn không gò bó. 

Chủ động, tự tin, tự mình tìm kiếm lời giải cho 

các vấn đề trong bài tập, tự ý thức, tìm hiểu bài,                                     

tự suy luận, tư duy và giải quyết vấn đề. 

Khơi gợi sự quan tâm, yêu thích môn Toán và việc học.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
Chương trình ESL (English as Second Language)  

Sau mỗi bài học lớn hàng tháng, các con được tham gia 

bài kiểm tra nói ở hình thức 1:1 cùng giáo viên để ôn tập 

lại những kiến thức đã học trong tháng cũng như giúp 

giáo viên nắm được khả năng tiếp thu của từng trẻ để có 

sự điều chỉnh thích hợp trong quá trình giảng dạy. Phụ 

huynh có thể tham khảo nội dung chương trình học hàng 

tuần cũng như kết quả học tập, nhận xét của GVNN hàng 

tháng trên cổng thông tin Portal để cùng con học tập tại 

nhà.

Chương trình được giảng dạy tích hợp các phương pháp 

giáo dục như dạy học theo dự án, phương pháp học tích 

hợp nội dung và ngôn ngữ CLIL (Content and Language 

Integrated Learning), TPR (Total Physical Response), 

Phonics,… với các giờ học trong lớp, ngoài trời cũng như 

trong các phòng học chức năng phù hợp với mục tiêu của 

từng bài học.

Dành cho học sinh khối Molly (3-4 tuổi), Dolphin (4-

5tuổi) và Whale (5-6 tuổi); Chương trình ESL được phát 

triển bởi hội đồng chuyên môn IGC Group, dựa trên nền 

tảng chương trình song ngữ IGC Kiddy kết hợp với mục 

tiêu các độ tuổi trong chương trình mầm non của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.

Điều này sẽ giúp trẻ có kiến thức nền tảng vững chắc và 

vốn tiếng Anh phong phú cùng với các kỹ năng học tập 

phù hợp, làm nền tảng để trẻ tự tin bước vào lớp 1 các 

trường quốc tế.

Trẻ được học cả ngày cùng giáo viên chủ nhiệm là giáo 

viên bản ngữ với các bài học được thiết kế đa dạng, sinh 

động lồng ghép giữa việc học ngôn ngữ Anh và các kiến 

thức Toán, Khoa học, Đời sống,... Các giờ học tiếng Anh 

chuyên sâu góp phần giúp trẻ trau dồi, luyện tập và phát 

triển ngôn ngữ đa dạng ở các lĩnh vực. Sĩ số giới hạn 15 

học sinh/lớp đảm bảo giáo viên chăm sóc và giảng dạy 

cho con một cách tốt nhất.

Phụ huynh có thể theo dõi kế hoạch tuần của con cụ thể 

với đầy đủ các bộ môn hàng tuần cùng với nội dung học, 

từ vựng, mẫu câu và video liên quan. Đồng thời, những 

nhận xét đánh giá của giáo viên hàng ngày và đánh giá 

năng lực hàng tháng cũng được thể hiện thông qua cổng 

thông tin IGC Kiddy Portal và IGC Kiddy App.

Chương trình tiếng Anh IGC Kiddy Elite 

Chương trình tiếng Anh IGC Kiddy Elite được giảng dạy 

ở độ tuổi từ Nhà trẻ đến Mầm non, tương đương Khối 

Nemo, Molly, Dolphin và Whale với mục tiêu giúp bé phát 

triển tư duy, nhận thức thông qua việc tiếp cận ngôn ngữ 

sớm. Học sinh được học 45 phút đến 90 phút mỗi ngày 

với 100% giáo viên bản ngữ. Các bài học tích hợp theo 

phương pháp CLIL (Content and Language Integrated 

Learning - phương pháp học ngôn ngữ tích hợp với kiến 

thức theo chủ điểm các môn học) được giảng dạy phù 

hợp lứa tuổi cùng các hoạt động thực hành, trải nghiệm.

Chương trình học được thiết kế đa dạng qua việc sử dụng 

công nghệ thông tin, phần mềm tương tác bên cạnh 

những tiết học truyền thống, giúp trẻ sớm làm quen và 

ứng dụng tiến bộ công nghệ của thời đại 4.0. Xen kẽ với 

các giờ học trong lớp là các tiết học với hoạt động ngoài 

trời tạo cảm giác mới mẻ, vui nhộn, thu hút sự tập trung 

tham gia của con. 



22 | SỔ TAY PHỤ HUYNH HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON IGC KIDDY SỔ TAY PHỤ HUYNH HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON IGC KIDDY | 23 

Chương trình tiếng Anh IGC Kiddy Standard 

Xuyên suốt chương trình học, mỗi bài học lớn trẻ sẽ được 

thực hiện một dự án nhỏ liên quan chặt chẽ đến bài học 

để gợi nhớ và bồi dưỡng các kiến thức ngôn ngữ liên 

quan. Ngoài ra, mỗi học kỳ các con sẽ được tham gia vào 

bài kiểm tra năng lực với giáo viên bản ngữ để ghi nhận 

lại quá trình tiếp thu của từng trẻ và nhận xét của giáo 

viên, cũng như giúp Phụ huynh nắm được sự phát triển 

của con trong quá trình tham gia học tập tiếng Anh tại 

trường.

Chương trình tiếng Anh IGC Kiddy Standard được giảng 

dạy 2 buổi/tuần, 30 phút/buổi bởi 100% giáo viên bản 

ngữ. Dành cho Khối Molly, Dolphin và Whale; chương 

trình hướng đến việc cung cấp kiến thức tiếng Anh vỡ 

lòng cho trẻ cùng ngữ pháp cơ bản để trẻ tiếp cận tiếng 

Anh. Các thẻ từ, hình ảnh màu sắc cùng các bài hát sinh 

động được sử dụng liên tục để khơi gợi sự hứng thú và 

khuyến khích trẻ vận động trong lúc học tiếng Anh.

Chương trình tiếng Anh tăng cường IGC Kiddy
(EAL - English as an Additional Language)

Thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm như học 

tiếng Anh qua bài hát, kể chuyện, Art and Craft; chương 

trình giúp trẻ “Học mà chơi – Chơi mà học”, từ đó tiếp thu 

và hình thành tư duy Anh ngữ một cách tự nhiên, không 

gượng ép.

Đến với chương trình tiếng Anh tăng cường - EAL, học 

sinh khối Molly, Dolphin và Whale được học tiếng Anh 

hàng ngày với 100% giáo viên bản ngữ. Với tổng thời 

lượng 3 giờ/tuần, các bài học được thiết kế đa dạng, sinh 

động trong lớp cũng như ngoài trời.

Nội dung học được thể hiện trên mềm ERP giúp phụ 

huynh nắm được kiến thức mà trẻ tiếp thu trong giờ học 

tiếng Anh. Sau mỗi chủ đề lớn, trẻ được tham gia vào bài 

đánh giá năng lực qua hình thức nhận biết và nói 1-1 để 

giáo viên ghi nhận lại tình hình học tập của con trên cổng 

thông tin Portal.

Ngoài giờ học chính khóa, Học sinh có thể đăng ký tham gia các chương trình ngoại khóa nhằm phát huy năng   khiếu 

hoặc theo đuổi những đam mê và sở thích của riêng mình. Quý Phụ huynh có nhu cầu sẽ đăng ký với phòng Tuyển sinh 

và đóng phí theo quy định.

Chương trình Afterschool: Hỗ trợ nhu cầu cho Ba, Mẹ sau 

giờ làm có thể yên tâm sắp xếp công việc và đến đón Học 

sinh trong thời gian phù hợp nhất.

Chương trình Happy Saturday: Hỗ trợ nhu cầu “ngày thứ 

Bảy bận rộn” cho Phụ huynh và đồng thời cũng là sân 

chơi để trẻ có thêm những hoạt động thú vị tại trường.

Chương trình Happy Six: Tăng cường kỹ năng đọc - viết 

cho Học sinh 05 tuổi, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho Học 

sinh vào lớp 1.

Chương trình võ thuật: Rèn luyện sức khỏe và tinh thần 

võ thuật cho trẻ thông qua những động tác cơ bản, phù 

hợp với lứa tuổi.

Chương trình nghệ thuật sáng tạo: Rèn luyện kỹ năng 

tạo hình (vẽ, nặn, xé, dán, gấp) giúp trẻ phát triển tốt kỹ 

năng vận động tinh, kỹ năng sáng tạo từ các nguyên vật 

liệu mở.

Chương trình Ready Steady Gokids: Trang bị kỹ năng và 

kiến thức cơ bản của 10 môn thể thao hiện đại, rèn luyện 

kỹ năng thực hành xã hội và tinh thần thể thao cho trẻ.

Toán tư duy: Góp phần khai phóng tiềm năng, đào sâu 

kiến thức và kỹ năng tư duy Toán học; trẻ có cơ hội hiểu 

được bản chất của Toán thông qua các nội dung như: 

thuộc tính, hình học, phân loại, vị trí trong không gian, 

quy luật,…
Chương trình Tiếng Anh ngoại khóa IGC Kiddy English: 

Tạo môi trường học tập và sử dụng ngoại ngữ cho trẻ 

thông qua các chủ đề quen thuộc kết hợp với các trò 

chơi, bảng tương tác. Đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo 

viên bản ngữ sẽ đánh giá mức độ tiếp thu của trẻ bằng 

những bài kiểm tra sau mỗi bài học lớn.

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DÃ NGOẠI

Các chương trình tham quan trải nghiệm được thực hiện kết hợp với các sự kiện học tập như tổng kết dự án, sự kiện 

lễ hội,…

Hoạt động trải nghiệm, dã ngoại diễn ra hàng tháng

Chương trình tham quan trường tiểu học dành cho Khối Whale.
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Hoạt động chăm dưỡng tại IGC Kiddy

Hình thức buffet

Chăm sóc nuôi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm và giữ vai trò vô cùng quan trọng trong trường mầm non, chăm sóc nuôi 

dưỡng nhằm bảo vệ, tăng cường sức khỏe giúp trẻ phát triển hài hòa, cân đối về thể chất, trẻ khỏe mạnh, thông minh 

và phát triển toàn diện. 

Buffet là hình thức ăn uống có nguồn gốc từ phương Tây. Trẻ hoàn toàn tự phục vụ bữa ăn của mình và tùy thích lựa 

chọn món ăn, nước uống giúp bữa ăn phong phú, hấp dẫn hơn. Với thực đơn đa dạng các món ăn của các nước trên thế 

giới như: Việt Nam, Nhật, Hàn, Thái Lan,..., nhà trường mong muốn mang lại sự hứng thú trong việc lựa chọn các món 

ăn và thưởng thức ẩm thực của trẻ. 

Trẻ sẽ học cách thưởng thức các món ăn một cách từ tốn và thanh lịch. Sự kết hợp món ăn theo chủ đề và sự sắp xếp 

môi trường là cơ hội để trẻ cảm nhận được hết giá trị của từng bữa ăn. 

Hơn nữa, hình thức buffet còn giúp trẻ giao lưu, trò chuyện cùng bạn và giáo dục trẻ thói quen xếp hàng chờ đến lượt, 

tự phục vụ, tự lựa chọn giúp trẻ thêm mạnh dạn, tự tin giao tiếp, ứng xử. 

Về công tác chăm sóc và giáo dục tại IGC Kiddy, trẻ được giáo dục hành vi trong ăn uống, thao tác vệ sinh cá nhân, 

đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn trong nhà trường. Trẻ được giáo dục thói quen 

rửa tay, lau mặt, các kỹ năng vệ sinh, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ góp phần hình thành nền nếp thói quen tốt, hành 

vi có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ. 

Về công tác dinh dưỡng, nhà trường chú trọng khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa các bệnh truyền 

nhiễm, thường xuyên kiểm tra nguồn nước, diệt muỗi. Thực phẩm của trẻ được lấy từ các nhà cung cấp uy tín. Tất cả 

đều là thực phẩm tươi sống, không sử dụng thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.  

Để có thể theo dõi và chăm sóc sức khỏe của trẻ tốt hơn, hàng năm nhà trường phối hợp với đơn vị y tế uy tín tổ chức 

khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm. 

Để có những hình thức tổ chức ăn uống đa dạng và để trẻ biết trân trọng những nét văn hóa của người Việt Nam, IGC 

Kiddy mang những nét đặc trưng của bữa ăn gia đình vào giờ ăn của trẻ. Ở đây, trẻ sẽ cùng ngồi quây quần với nhau, 

trên bàn ăn sẽ được từng trẻ chuẩn bị đẹp mắt những món cơm, canh, mặn. Trẻ cùng ngồi với nhau, biết mời nhau dùng 

cơm, biết lấy cơm giúp bạn và được hướng dẫn để sử dụng đũa thành thục trong bữa ăn. 
Thông qua bữa ăn gia đình, IGC Kiddy mong muốn phát triển ở trẻ những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống                    

thường ngày: 
Lịch sự, văn minh vệ sinh khi ăn 

Biết mời thầy cô và các bạn 

Không nói chuyện khi thức ăn còn trong miệng 

Biết hỗ trợ và lấy thức ăn giúp bạn 

Trao đổi vui vẻ, vừa đủ 

Thành thạo kỹ năng dùng đũa

Bữa ăn gia đình

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM DƯỠNG

Vẫn là bữa ăn sáng/ăn xế hàng ngày, tuy nhiên với sự thay đổi hình thức tổ chức, bữa ăn của trẻ đã trở nên vui vẻ và 

thú vị hơn rất nhiều.

Đây là tiêu chuẩn bữa ăn của trẻ trong ngày với thực đơn được xây dựng từ chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo nhu 

cầu năng lượng cho trẻ trong một ngày ở trường. Tại IGC Kiddy, khẩu phần ăn của trẻ một ngày được đầy đủ chất dinh 

dưỡng với các yêu cầu sau: 

Đáp ứng đủ lượng Calo: Đối với trẻ mầm non, phần lớn thời gian trẻ hoạt động, học tập và vui chơi chủ yếu là ở 

trường. Do đó một ngày trẻ sẽ cần 735 – 882 Kcal năng lượng một ngày. 

Cân đối giữa các chất Protein – Chất béo – Đường: Trong khẩu phần ăn cho trẻ hàng ngày đảm bảo đầy đủ các 

loại thực phẩm có chứa đủ các chất Protein – Lipid – Glucid theo tỷ lệ 14 – 16; 18 – 20; 60 – 68. 

Thực đơn đa dạng phong phú: Trẻ mầm non đang ở trong độ tuổi phát triển vì thế trong khẩu phần ăn hàng ngày 

cho trẻ phải kết hợp đan xen nhiều loại thực phẩm trong bữa ăn với 8 tuần thực đơn không trùng lặp.

Tiệc bánh 

Ăn theo khẩu phần

Đến với IGC Kiddy, trẻ không chỉ được thưởng thức những chiếc bánh ngon đầy đủ chất dinh dưỡng mà mỗi lần được 

tham gia vào Tiệc bánh là mỗi lần trẻ hào hứng được hoà mình vào không gian những bữa tiệc đầy màu sắc, các món 

bánh được lựa chọn đa dạng từ các nền ẩm thực thế giới: Nhật, Hàn, Châu Âu, Trung Hoa,...

IGC Kiddy hiểu rằng, trẻ không chỉ thưởng thức món ăn với thính giác và vị giác, mà cảm xúc và thị giác cũng góp phần 

không nhỏ cho trải nghiệm ăn uống của trẻ. Do đó, ngoài việc trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị nguyên liệu, chế 

biến và hoàn thiện những chiếc bánh thơm ngon cùng cô và các bác đầu bếp. Ở mỗi tiệc bánh, cô và trẻ sẽ cùng nhau 

chuẩn bị những bàn tiệc trà đầy màu sắc, sáng tạo, có khi là những lọ hoa nhỏ xinh xinh, hay là những chiếc nơ được tự 

tay trẻ thắt để trang trí cho từng chiếc ghế ngồi. Tất cả tạo nên một không gian đẹp mắt, ấm cúng và là niềm mong đợi 

nhất của trẻ trong một ngày học tập tại trường. 

Trước khi nhập học, đối với Học sinh mới, Nhà trường và Phụ huynh cùng thống nhất các thỏa thuận nhằm hiểu rõ 

và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc giáo dục và chăm sóc Học sinh. Thỏa thuận 

này có hiệu lực pháp lý. Nếu Học sinh tiếp tục học tập tại các lớp học của trường thì thỏa thuận tự động gia hạn.                          

Nếu Học sinh chuyển trường trong cùng Tập đoàn Giáo dục IGC thì sẽ vẫn ký lại giữa Phụ huynh và cơ sở trường mới 

chuyển đến.

PHẦN 4: THỎA THUẬN GIỮA PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG
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PHẦN 5: THÔNG TIN CHUNG 
VĂN HÓA ĐỌC

HỌC PHÍ 

HỌP PHỤ HUYNH 

HỘI THẢO PHỤ HUYNH 

KÊNH KẾT NỐI 

Trong các chương trình IGC Kiddy cộng thêm của trường gồm có My Reading Tree và Glenn Doman. Đây là hai chương 

trình giúp Học sinh làm quen với chữ trọn vẹn bằng phương pháp dùng flashcard và hình thành thói quen tự đọc sách, 

kỹ năng sử dụng sách đúng cách, giữ gìn sách cẩn thận, hướng đến việc xây dựng văn hóa đọc sách cho Học sinh. Xây 

dựng niềm đam mê với sách ngay từ tuổi mầm non là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà trường luôn chú trọng 

thực hiện.

Học phí là tiền học cho chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chương trình phát triển chính khóa, được quy 

định thu trọn năm và chia nhỏ theo nhiều lần đóng (bao gồm cả thời gian Tết Nguyên Đán) và không vượt quá thời gian 

chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Không bao gồm các loại phí khác và phí thuộc đơn vị thứ 3.

Nhà trường tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa Phụ huynh với Giáo viên chủ nhiệm. Lịch họp trong năm đã được ghi 

chú trong Lịch năm học.

Nhà trường định kỳ tổ chức các buổi hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành. 

Mục tiêu của những buổi hội thảo này nhằm giúp Phụ huynh cập nhật các kiến thức mới, chia sẻ những kinh nghiệm 

trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phối hợp với Nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục Học sinh. Nhà trường 

mong nhận được sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Phụ huynh.

Hướng đến mục tiêu bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ quyền lợi cho trẻ, Nhà trường kết nối với Phụ huynh thông 

qua cổng thông tin IGC Kiddy Portal và IGC Kiddy App. Mỗi Phụ huynh sẽ được cung cấp tài khoản vào trang IGC Kiddy 

Portal cá nhân của con mình, nhận được đầy đủ các thông báo, chương trình học, lịch học, lịch sự kiện, hình ảnh hoạt 

động của Học sinh… Vì lý do an toàn của trẻ, Phụ huynh được yêu cầu thay đổi mật khẩu ngay sau khi được cấp và báo 

ngay cho Nhà trường khi tài khoản có dấu hiệu bị truy cập bất hợp pháp.

Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng IGC Kiddy App trên thiết bị điện thoại để thuận tiện và kết nối nhanh chóng với 

Nhà trường.

Ngoài ra, Phụ huynh có thể hẹn gặp giáo viên, Hiệu phó hay Hiệu trưởng bằng cách sắp xếp cuộc hẹn trước với Nhà 

trường thông qua nhân sự Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng.
Họp Phụ huynh được tiến hành theo nhiều hình thức: họp Phụ huynh toàn trường, họp Phụ huynh 1:1 giữa Phụ huynh và 

giáo viên.

Thư viện được trang bị sách, tư liệu đọc Tiếng Anh và Tiếng Việt với nội dung phong phú phù hợp lứa tuổi, khả năng 

nhận thức của Học sinh.
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CAMERA

NHẬN VÀ CHUYỂN ĐỒ CỦA PHỤ HUYNH GỬI CHO HỌC SINH

Mỗi Phụ huynh được cung cấp tài khoản xem camera tại lớp học của Học sinh. Vì lý do an toàn của trẻ, mỗi trẻ chỉ được 

cài đặt tối đa trên 02 thiết bị.

Phụ huynh có thể gửi đồ cho Học sinh tại bộ phận Tuyển sinh. Nhà trường sẽ không nhận gửi các sản phẩm không xác 

định được rõ nguồn gốc, xuất xứ; các văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực; chất dễ gây cháy nổ,… Nhà trường tuyệt đối 

không nhận phong bì và các hộp bao gói không xác định được đồ vật ở bên trong, không nhận tiền bạc và đồ trang 

sức đắt tiền. Nhà trường có quyền từ chối nhận đồ gửi nếu người gửi không chứng minh rõ về nhân thân hoặc chưa xác 

định được danh tính của người gửi đối với người nhận, không xuất trình được các giấy tờ ủy quyền hoặc quyền giám 

hộ đối với Học sinh.

Thực hiện Chính sách Bảo vệ Trẻ em, việc trích xuất camera theo yêu cầu của Phụ huynh chỉ được thực hiện tại văn 

phòng trường và không được chuyển tiếp dưới bất kỳ hình thức nào. Việc chụp hình, quay lại camera có hình ảnh của 

các Học sinh khác được xem là không phù hợp với quy định bảo vệ trẻ em của Nhà trường.

THUỐC VÀ CÁC VẤN ĐỀ Y TẾ

THỦ TỤC AN NINH KHI RA, VÀO TRƯỜNG

KHEN THƯỞNG

QUÀ TẶNG

Học sinh không được phép mang theo bất kỳ loại thuốc bên ngoài nào vào trường. Tất cả các loại thuốc đều phải được 

trao và ký nhận tại khu vực Y tế nhận thuốc của Trường. Các loại thuốc cần được ghi rõ tên Học sinh, tên thuốc, liều 

lượng và hướng dẫn sử dụng có chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ.

Thực hiện Chính sách Bảo vệ trẻ em tại IGC, tất cả Phụ huynh hoặc khách đến trường đều phải có hẹn trước và thực 

hiện những quy định sau:

Khen thưởng được áp dụng như một phần thưởng và sự ghi nhận dành cho các cá nhân hay tập thể đạt thành tích tốt 

vào dịp tổng kết năm học hoặc các hội thi do trường/ Tập đoàn tổ chức. Hoạt động này nhằm động viên những nỗ lực 

và thành quả của học sinh và CBGVNV trong học tập, giáo dục. 

Món quà lớn nhất với Hội đồng sư phạm Nhà trường là sự phát triển và tiến bộ của các em Học sinh. Vào các dịp Lễ, Tết, 

CBGVNVcủa trường được yêu cầu không nhận phong bì, quà tặng từ các Phụ huynh dưới bất cứ hình thức nào, ngoại 

trừ thiệp và các món quà lưu niệm handmade do Học sinh, Phụ huynh tự làm hoặc hoa do Ban Phụ huynh tặng. Nhà 

trường ghi nhận những lời chúc tốt đẹp và những tình cảm quý báu mà Phụ huynh dành cho trường thông qua sự phối 

hợp, đồng hành, tin tưởng nhà trường trong quá trình nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành.

Với học sinh mầm non, IGC Kiddy ghi nhận sự phát triển của các con theo mục tiêu MKSA, phát triển toàn diện và hạnh 

phúc theo đặc điểm chính mình. 

Phụ huynh cần bảo đảm các lưu ý về nhóm thực phẩm dị ứng hoặc tiền sử bệnh của Học sinh được khai báo đầy đủ 

nhằm phục vụ cho việc hỗ trợ kịp thời cho Học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.

Tại cổng bảo vệ:

Xuất trình giấy tờ tuỳ thân.

Bảo vệ xác nhận thông tin lịch hẹn làm việc.

Thực hiện theo sự hướng dẫn của bảo vệ về công tác an ninh.

Nhận/trả thẻ khách.

Trong khuôn viên trường:

Thực hiện theo những quy định của Nhà trường; sự hướng dẫn và cho phép từ Nhà trường.

Thực hiện Chính sách bảo vệ trẻ em.

Không chụp ảnh hoặc quay phim học sinh, các hoạt động trong trường trì khi được sự cho phép của Ban Giám hiệu.

Không gặp riêng học sinh trừ khi có lý do được Nhà trường chấp thuận.

Không điều tra thông tin của học sinh nếu không phải là con/em của mình.

Sử dụng cơ sở vật chất khi có sự cho phép và hướng dẫn của Nhà trường.

PHẦN 6: CÁC QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN
HỌC TRỰC TUYẾN

TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN MICROSOFT TEAMS

ĐỒNG PHỤC

DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN

ĐI MUỘN, VỀ SỚM

XIN NGHỈ HỌC

Tại IGC Kiddy, học trực tuyến là một hình thức học tập tự nguyện. Nhà trường sẽ có thông báo đến Phụ huynh, Học sinh 

khi có sự chuyển đổi hình thức học trực tuyến thay cho các lớp học thông thường nhằm cung cấp đầy đủ chương trình 

đào tạo trong năm học và duy trì nền nếp, thói quen học tập trong mọi hoàn cảnh, thời điểm. 

Đây là tài khoản định danh và có bản quyền. Phụ huynh và Học sinh sẽ được Nhà trường cung cấp một tài khoản định 

danh trên nền tảng ứng dụng Microsoft Teams để sử dụng cho việc học trực tuyến, họp trực tuyến, đăng ký các chương 

trình học/dịch vụ trực tuyến, khảo sát... Các tương tác từ tài khoản này được xem là một tương tác chính thống giữa 2 

bên. Phụ huynh - Học sinh lưu ý bảo mật thông tin tài khoản (mật khẩu đăng nhập) trong khi sử dụng.

Tất cả Học sinh đều được yêu cầu mặc đồng phục khi đến trường. Đồng phục là cách thể hiện bản sắc và niềm tự hào 

về ngôi trường của Học sinh đối với cộng đồng, đồng thời đó cũng là trang phục cần thiết khi đến trường. Học sinh sẽ 

mặc đồng phục vào tất cả các ngày đi học (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần), các ngày đi dã ngoại và các ngày hội, 

ngày lễ của trường.

Tùy tình hình đăng ký hàng năm mà Nhà trường sẽ thông báo về việc cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón Học sinh. Trên 

xe buýt có camera giám sát và nhân viên phụ trách đi theo xe để đón và đưa Học sinh về theo từng điểm mà Phụ huynh 

đã đăng ký. Phụ huynh sẽ được cung cấp thông tin liên lạc cụ thể của nhân viên phụ trách tuyến xe để tiện liên hệ khi 

cần thiết. Học sinh được rèn luyện trở thành người lịch sự, văn minh.

Nếu vì lý do đặc biệt, Học sinh sẽ đến muộn hay cần về sớm, Phụ huynh vui lòng thông báo trước cho Nhà trường và 

tuân thủ theo quy trình trả bé sớm.

Vào ngày Học sinh nghỉ học, Phụ huynh vui lòng thông báo cho Giáo viên qua điện thoại, qua văn phòng tuyển sinh 

trước 7g30 sáng về việc con mình sẽ nghỉ học. Phụ huynh cần thông báo lý do xin nghỉ cũng như các thông tin về bệnh 

trạng nếu Học sinh bị ốm.

Đồng phục bao gồm đồng phục hàng ngày, lễ phục, đồng phục thể dục, đồ bơi, balo, nón,… Tùy theo yêu cầu về tiết 

học, sự kiện mà Trường sẽ thông báo về việc sử dụng loại đồng phục phù hợp.

Phụ huynh hỗ trợ trang bị các thiết bị cần thiết cho Học sinh nhằm tham gia được khóa học (máy tính/ipad/điện thoại 

có loa, camera, micro; nơi ngồi học thông thoáng, yên tĩnh, đủ ánh sáng...). Học sinh khi học trực tuyến sẽ được điểm 

danh, thực hiện thời khóa biểu trực tuyến được Nhà trường phê duyệt và thông tin thông qua Giáo viên:

Thường xuyên kiểm tra các tài khoản (Microsoft Teams, email, tin nhắn...) để cập nhật các thông báo và phản hồi từ 

Nhà trường và giáo viên.

Bảo mật tài khoản, trong trường hợp nghi ngờ mất tài khoản phải báo ngay với Nhà trường.

Tuân thủ thời khoá biểu, cam kết và kỳ hạn.

Hoàn tất đăng nhập trước 2 - 5 phút khi giờ học bắt đầu. Kết thúc giờ học, thực hiện “Đăng xuất” hoàn toàn khỏi các 

chương trình

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, xem tài liệu được giáo viên gửi (nếu có) trước giờ học.

Chỉ bật chức năng micro khi có yêu cầu của Giáo viên hoặc phát biểu.

Hoàn thành bài tập với tính chính trực và trung thực trong học tập. 

Chủ động trao đổi với giáo viên khi cần bất cứ sự trợ giúp nào. 

Hợp tác với các bạn trong các hoạt động học tập.

Được nhân viên phụ trách đón ra xe đúng giờ và tự bảo quản tài sản cá nhân. Xếp hàng khi lên xuống xe.

Luôn chào hỏi, cảm ơn các lái xe và nhân viên giám sát xe buýt. Giữ ghế ngồi, rèm cửa và sàn xe sạch sẽ.

Nhặt rác và bỏ đúng nơi quy định.

Luôn cài dây an toàn và chỉ tháo dây khi xe dừng hẳn.
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PHẦN 7: MÔI TRƯỜNG - SỨC KHOẺ - AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

VẬT DỤNG VÀ TƯ TRANG CÁ NHÂN/ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ/ĐỒ CHƠI

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TƯ VẤN NĂNG LỰC VƯỢT TRỘI

BẢO VỆ TRẺ EM (CHILD-SAFEGUARDING)

Vì sự an toàn của các em, Phụ huynh vui lòng không cho các em Học sinh mang theo những vật dụng hay tư trang có 

giá trị bao gồm cả thiết bị điện tử (điện thoại, ipad…), trang sức (dây chuyền, lắc tay, hoa tai hay đồng hồ có giá trị), đồ 

chơi có giá trị. Nhà trường không chịu trách nhiệm về các hỏng hóc, mất mát xảy ra. Đối với Học sinh nữ, hoa tai tòn 

teng hay hoa tai dài không được chấp nhận. Trong một số trường hợp, giáo viên thể dục có thể yêu cầu các em tháo/ 

cất giữ hoa tai có chốt để đảm bảo an toàn trong lúc vận động.

Thấu hiểu tầm quan trọng của nền tảng tâm lý trong việc phát triển và tiếp thu kiến thức của Học sinh, tại Tập đoàn có 

Cố vấn Cao cấp về Tâm lý học đường để hỗ trợ Nhà trường đối với các trường hợp cần tư vấn thêm về các biện pháp 

hỗ trợ.

Nhà trường chú trọng đến sự phát triển riêng biệt của từng Học sinh, quan sát và phát hiện các dấu hiệu thể hiện năng 

lực vượt trội của Học sinh. Việc phát hiện ra sự thông minh vượt trội về một lĩnh vực nào đó của Học sinh có thể là cơ 

sở để bồi dưỡng phát triển một nhân tài trong tương lai. Đội ngũ giáo viên có chuyên môn sẽ chia sẻ cho Phụ huynh các 

biểu hiện đó để Phụ huynh và Nhà trường cùng đồng hành trong việc phát triển tiềm năng cho Học sinh.

Sự an toàn của Học sinh là mối quan tâm hàng đầu tại tất cả các trường trong Tập đoàn Giáo dục IGC Group. Đó không 

chỉ là cam kết mà còn là nền tảng quan trọng để hình thành môi trường giáo dục đầy tình yêu thương, sự tôn trọng và 

tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi hiểu rằng, khi nhu cầu an toàn được đảm bảo, Học sinh mới có được tâm lý thoải mái 

trong học tập, phát triển bản thân, thúc đẩy bản lĩnh cần thiết để thành công trong tương lai.

Đây cũng sẽ là một cầu nối hiệu quả giữa Học sinh với Học sinh, Học sinh với thầy cô – ba mẹ trong việc lắng nghe và 

nhìn nhận vấn đề của nhau. Từ đó, đôi bên sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề liên quan đến sự an toàn một cách kịp thời, hiệu 

quả.

Trường đề nghị Phụ huynh, Học sinh là một thành tố quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả chính sách này của 

trường.

Nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hội thảo chuyên đề về tư vấn tâm lý - giáo dục dành cho Phụ 

huynh nhằm tạo sự đồng thuận cao giữa gia đình và Nhà trường trong giáo dục Học sinh.

Trường hợp Học sinh mang theo đồ dùng/đồ chơi để phục vụ cho hoạt động của lớp học theo yêu cầu của Giáo viên 

và sự đồng ý của Phụ huynh thì được chấp nhận.

CÂU HỎI, MỐI QUAN TÂM HOẶC KHIẾU NẠI
Nếu Quý Phụ huynh cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Giáo viên môn của học sinh. 

Nếu Giáo viên chưa thể giải đáp những thắc mắc cho Quý Phụ huynh, xin vui lòng liên hệ với các Phó Hiệu trưởng phụ 

trách hay Hiệu trưởng. Ban Giám hiệu sẽ nỗ lực giải quyết các mối quan tâm của Quý Phụ huynh.

Quý Phụ huynh có thể gửi thư đến địa chỉ email Hiệu trưởng: inbox@igc.edu.vn

    TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
IGC Kiddy Cơ sở Quận 3
590 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP.HCM
T: 0969 221 590 
IGC Kiddy Cơ sở Quận 7 
Khu đô thị Jamona City, đường Đào Trí,             
P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
T: 0868 458 300
IGC Kiddy Cơ sở Tân Bình 
Chung cư Carillon, Số 1 Trần Văn Danh, P.13,  
Q. Tân Bình,TP.HCM
T: (028) 62515621
IGC Kiddy Cơ sở Tân Phú 
Chung cư Đặng Thành, 27 Trịnh Đình Thảo,    
P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
T: (028) 36202222

     TẠI ĐỒNG NAI
IGC Kiddy Cơ sở Thống Nhất 
K15 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, 
Đồng Nai
T: (0251) 3940517
IGC Kiddy Cơ sở Trảng Dài 
130 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài,                      
TP. Biên Hòa, Đồng Nai 
T: (0251) 8871166
IGC Kiddy Cơ sở An Bình 
Lô E, Đường số 3, Khu dân cư An Bình,           
P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
T: (0251) 8825522

    TẠI BÌNH DƯƠNG 
IGC Kiddy Cơ sở Bình Dương 
Khu 7, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 
T: (0274) 6250 825 - 0355 756699

    TẠI BẾN TRE 
IGC Kiddy Cơ sở Bến Tre 
54 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre
T: (0275) 351 1186 - 0941 823 963

    TẠI TÂY NINH 
IGC Kiddy Cơ sở Tây Ninh 
Chánh môn A, Khu phố 1, P.4, TP. Tây Ninh
T: (0276) 3838 110 - 086 2912 800

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON IGC KIDDY
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