
                                                                     THÔNG BÁO  

       (V/v:Khai giảng lớp song ngữ đối với lứa tuổi mẫu giáo) 

        Kính gửi Quý Phụ huynh! 

        Trường Mầm non Hugo House xin thông báo tới Quý phụ huynh về việc nhà trường tổ 

chức khai giảng lớp học song ngữ tại trường như sau: 

   Mục đích giáo dục: 

 Nhằm tối ưu hóa giai đoạn vàng phát triển ngôn ngữ cho bé trong độ tuổi Mầm non và đồng 

hành, chia sẻ cùng Quý phụ huynh về những tác động hữu ích của Tiếng Anh trong các 

phương pháp giáo dục.  

 Bằng việc sử dụng Tiếng Anh - ngôn ngữ chung của toàn thế giới trong các hoạt động phát 

triển nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ và kỹ năng xã hội. Hugo House mong muốn sẽ tạo nên 

chiếc chìa khóa vạn năng giúp bé hòa nhập với thế giới, hình thành và nuôi dưỡng đam mê 

học tập, có kế hoạch chuẩn bị cho tương lai . 

            Tổng quan chương trình học: 

 Song song với chương trình Mẫu giáo theo chuẩn của Bộ GD&ĐT được giảng dạy bởi giáo 

viên Việt Nam là chương trình Mẫu giáo bằng tiếng Anh được xây dựng từ bộ khung của 

chương trình Mầm non Quốc gia Anh (Early Years Foundation Stage) kết hợp với phương 

pháp giáo dục Montessori và tiếp cận Reggio Emilia cho lứa tuổi mẫu giáo. 

 Hugo House đặt mục tiêu giáo dục sử dụng tiếng Anh trong mọi hoạt động nhằm hướng trẻ 

đến những cảm xúc tích cực, vui vẻ từ đó hình thành nên những kỹ năng: Sáng tạo, giao 

tiếp linh hoạt, phát âm chuẩn, tư duy phản biện, hợp tác làm việc nhóm…. 

 

Thời gian khai giảng : Thứ hai – Ngày 4 tháng 1 năm 2021 ( Ngày đầu tiên của học kỳ 2 

năm học 2020 – 2021 ) 

Địa điểm: Trường Mầm non Hugo House – Số 1 đường 06 – Khu dân cư Vạn Phúc – 

Phường Hiệp Bình Phước – Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh. 

            Quy chế tuyển sinh: 

- Độ tuổi : Mẫu giáo  

- Sĩ số học sinh: 18 – 24 bé/ Lớp 

- Thời gian thực hiện: Học kỳ II: 85 ngày. Bắt đầu từ ngày 4/1/2021 đến 24/5/2021. 

             Học phí ( Chưa bao gồm phí ăn ) 

Khối lớp 1 tháng Học Kỳ 1 Học kỳ 2 Học phí theo 

năm 

Mẫu giáo 9.650.000 44.750.000 44.750.000 81.500.000 

     

  

 

 

          Phí sách giáo khoa, các loại sách của chương trình Quốc tế, các tài liệu tham khảo, văn 

phòng phẩm và học liệu của các bộ môn (Theo chương trình chuẩn của hệ thống trường song 

ngữ quốc tế EMASI): 3.000.000 đ. 



           Với mong muốn chia sẻ tới quý phụ huynh về mức học phí hợp lý, phù hợp với nhiều 

gia đình Việt Nam. Hugo House trân trọng gửi tới quý phụ huynh chương trình ưu đãi như sau: 

 Đối với học sinh đang theo học tại trường:  

 Giảm 50 % phí học liệu, sách giáo khoa, văn phòng phẩm. 

 Học thử 3 ngày miễn phí tại lớp song ngữ. 

 Đối với học sinh chưa theo học tại Hugo House: 

 Tặng 100% Phí cơ sở vật chất năm học 2020 – 2021 

 Tặng đồng phục, đồ dùng cá nhân của bé khi theo học tại trường. 

 Học thử 5 ngày miễn phí tại lớp song ngữ. 

                   Với mục tiêu và phương pháp giáo dục tiên tiến, Hugo House hy vọng sẽ đồng hành 

cùng ba mẹ đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc nhất trong quá trình xây dựng nền móng 

trên con đường học thức của bé. 

 

                        HUGO HOUSE – PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER 

 

 

                         Tp.HCM, ngày 9 tháng 12 năm 2020 
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