
Chào mừng năm 2021! 
Spark đang rất hào hứng để bắt đầu năm 2021! Năm mới sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các 
học viên có thể tiếp tục hành trình học tập tuyệt vời này cùng với nhau. Spark có nhiều kế hoạch 
để cải tiến một số chương trình bao gồm: nhân viên mới, lớp học mới và không gian rộng rãi 
hơn. Và sắp đến, chúng tôi sẽ có thêm một phòng học! Sự thay đổi này là bước tiếp theo trong 
quá trình phát triển của chúng tôi –việc chuyển trung tâm sang một không gian mới và lớn hơn. 
Một vài lớp học mới đang được xem xét bao gồm các khóa học thiết kế thời trang, nhiếp ảnh, du 
lịch, nghiên cứu về văn hóa và tất nhiên là thêm các chương trình giảng dạy ngôn ngữ, toán và 
các chương trình trọng tâm. Tất cả chúng ta thật sự may mắn vì đã trải qua một năm 2020 tương 
đối bình yên trước nạn đại dịch toàn cầu và dẫn đến suy thoái kinh tế trên toàn thế giới. Chúng 
tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp chương trình giáo dục thay thế tuyệt vời cho mỗi học viên và 
kết nối hiệu quả với cộng đồng học tập của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với 
bạn để giúp con bạn phát triển hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng, khả năng sáng tạo và tư duy 
phản biện. Spark xin gửi lời Chúc Mừng Năm Mới! 
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Adaptive Pre K-12 
Curriculum 

Chương trình giảng 
dạy đầy đủ từ Mỹ 

được cung cấp cả trực 
tuyến lẫn trực tiếp 
thông qua phương 

pháp giảng dạy sáng 
tạo của chúng tôi 

IELTS 
Trao đổi với chúng tôi 
về những giáo viên đã 
được chứng nhận về 
IELTS. Hoặc truy cập 
vào Website :  IELTS 

Enterprise City Jr. 
Dựa trên sự thành 

công của lớp 
Enterprise City I&II, 
chúng tôi đã tạo ra 
phiên bản nhỏ hơn 
dành cho các bé từ 

7-10 tuổi!

Designed By Me Too! 
Chào mừng đến với thế giới 
của thiết kế thời trang! Khóa 
học 8 tuần để hiểu về phong 

cách / màu sắc và học hỏi thêm 
từ những chuyên gia để khám 

phá những khía cạnh thời 
trang mới. Học viên sẽ mang 

những thiết kế của họ vào cuộc 
sống!

Dare I Go 
Du lịch ảo đến: Lebanon, Ấn 
Độ, Polynesia (thuộc nước 

Pháp), Tây Ban Nha, Maroc và 
Mexico! Trải nghiệm nền ẩm 

thực, âm nhạc, văn hóa và lịch 
sử của những quốc gia tuyệt 

vời này!

I Can Speak! 
Từ chữ cái ABC cho 
đến số đếm 123: 
Được thiết kế cho 
các bé nhỏ và tập 
trung vào việc học 

bảng chữ cái, các từ 
cơ bản, ngữ âm, cụm 

từ và số đếm!
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Sự cần thiết của việc Nghe: Không chỉ dành cho 
những người học Tiếng Anh 
Chúng tôi nhận thấy rằng học viên của mình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể hiểu 
được một cuộc trò chuyện, bài giảng hoặc đoạn đối thoại bằng ngôn ngữ thứ hai (đôi khi là ngôn ngữ bản xứ của 
họ). Người nói, ngữ cảnh và người nghe đều có thể là nguyên nhân của những khó khăn này. Mặc dù những thử 
thách từ người nói hoặc ngữ cảnh có thể là nằm ngoài tầm kiểm soát của người nghe, nhưng chúng tôi muốn chia sẻ 
các chiến lược mà bạn có thể sử dụng để cải thiện kỹ năng nghe của mình được hiệu quả hơn. 

Chúng tôi đã đính kèm một liên kết đến một TedTalk của Julian Treasure về những khó khăn và tầm quan trọng của 
việc lắng nghe. Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua video này cùng với các đề xuất trong bài viết này để có thể vừa 
luyện tập vừa cải thiện kỹ năng nghe của mình. 

Weblink: TedTalk 5 cách để Nghe tốt hơn  Giới thiệu: Trong thế giới ngày càng lớn lên của chúng ta, chuyên gia âm 
thanh Julian Treasure nói rằng, "Chúng ta đang đánh mất khả năng nghe của chính mình". Trong buổi nói chuyện lôi 
cuốn này, Treasure đã chia sẻ năm cách điều chỉnh lại đôi tai của bạn để lắng nghe có ý thức - với người khác và thế 
giới xung quanh bạn. 

Nội dung dự đoán 
Trước tiên, hãy tưởng tượng bạn vừa bật TV lên. Bạn thấy một người đàn ông mặc vest đứng trước tấm bản đồ lớn với 
các biểu tượng mặt trời, mây và sấm sét. Bạn thử tưởng tượng anh ấy sắp nói với bạn điều gì? Rất có thể, đây sẽ là 
một dự báo thời tiết. Bạn có thể nghe thấy những từ như "sunny", "windy" và "overcast". Có thể bạn sẽ nghe thấy 
cách sử dụng thì tương lai: "It’ll be a cold start to the day"; ‘'There’ll be shower in the afternoon’’, v.v. 

Tùy thuộc vào ngữ cảnh - một bản tin, một bài giảng hoặc một cuộc trao đổi trong siêu thị - bạn thường có thể dự 
đoán được loại từ và phong cách ngôn ngữ mà người nói sẽ sử dụng. Kiến thức của chúng ta về thế giới giúp chúng 
ta dự đoán loại thông tin mà chúng ta có thể sẽ nghe. Hơn nữa, khi chúng ta dự đoán chủ đề của một cuộc nói 
chuyện hoặc một cuộc hội thoại, tất cả các từ vựng liên quan được lưu trữ trong não của chúng ta sẽ được ‘kích hoạt’ 
để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì chúng ta đang nghe. 

Lắng nghe ý tưởng chính 
Giả sử bạn là một siêu anh hùng bay trên bầu trời. Từ độ cao đó có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực đó như thế nào, 
mật độ dân cư ra sao, các loại nhà ở từng khu vực. Khi lắng nghe, bạn cũng có thể hiểu được toàn bộ bức tranh 
nhưng có một điểm khác biệt quan trọng đó là: thông tin đến theo một trình tự. Và trong chuỗi thông tin đó, có 
những từ chỉ nội dung (danh từ, tính từ và động từ) có thể giúp bạn hình thành bức tranh đó. Chúng tôi thường gọi 
đây là lắng nghe ý chính (hoặc lắng nghe ý tưởng trung tâm). 

Ví dụ: các từ ‘food’, ‘friends’, ‘fun’, ‘park’ và ‘sunny day’ có nghĩa riêng, nhưng khi bạn nghe các từ theo thứ tự, chúng 
sẽ giúp hình thành ngữ cảnh của một chuyến dã ngoại..  

Phát hiện biển chỉ dẫn 
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Cũng giống như đèn giao thông trên đường, có những biển chỉ dẫn bằng ngôn ngữ giúp chúng 
ta làm theo những gì chúng ta đang nghe. Những từ này, liên kết với các ý tưởng, giúp chúng ta 
hiểu được người nói đang nói về điều gì và họ đang đưa chúng ta đến đâu. Yếu tố này đặc biệt 
quan trọng trong các bài thuyết trình và bài giảng. Ví dụ, nếu một giảng viên đại học nói: ‘I am 
going to talk about three factors affecting global warming...’ thì phía sau, bạn có thể nghe thấy các cụm từ ‘first of all’, 
‘moving on to’ và ‘in summary’ để chỉ ra phần tiếp theo của bài nói. Các từ và cụm từ khác có thể hoạt động theo 
cách tương tự. Ví dụ, để làm rõ (‘in other words’, ‘to put it another way’); để đưa ra các ví dụ ‘to illustrate this’, ‘for 
example’), v.v. Hãy xem danh sách các cụm từ này để biết thêm ví dụ. 

Nghe để biết chi tiết  
Hãy tưởng tượng bạn là một thám tử đến để xem xét kỹ hơn những tòa nhà mà bạn đã thấy trước đó với tư cách là 
một siêu anh hùng. Lần này, thay vì nhìn vào một bức tranh toàn cảnh, bạn đang tìm kiếm điều gì đó cụ thể hơn và từ 
chối bất kỳ thứ gì không phù hợp với những gì trong danh sách của bạn. 

Tương tự, khi lắng nghe chi tiết, bạn quan tâm đến một loại thông tin cụ thể - có thể là một con số, tên hoặc đối 
tượng. Bạn có thể bỏ qua bất cứ điều gì nghe có vẻ không liên quan. Bằng cách này, bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm 
kiếm của mình và nhận được thông tin chi tiết bạn cần. Trong bài kiểm tra nghe, nếu bạn được yêu cầu viết ra tuổi 
của một người, hãy nghe các từ liên quan đến tuổi ('old', 'young', 'years', 'date of birth', v.v.) hoặc một số có thể đại 
diện cho tuổi của người đó. Nếu đó là một cuộc trò chuyện, bạn có thể chờ nghe ai đó bắt đầu câu hỏi bằng "How 
old ...?"  

Suy luận ra ý nghĩa  
Hãy tưởng tượng bạn là một khách du lịch đến một đất nước mà bạn không thể sử dụng ngôn ngữ của mình. Trong 
một nhà hàng, bạn đưa thẻ tín dụng để thanh toán hóa đơn, nhưng người phục vụ dường như nói điều gì đó như xin 
lỗi để đáp lại. Ngay cả khi bạn không hiểu những lời anh ấy nói, bạn cũng có thể kết luận rằng nhà hàng không sử 
dụng thẻ tín dụng và thay vào đó bạn cần phải thanh toán bằng tiền mặt. Đây là kỹ thuật suy luận ý nghĩa: sử dụng 
các manh mối và kiến thức trước đó về một tình huống để tìm ra ý nghĩa của những gì chúng ta nghe được. 

Tương tự, chúng ta có thể suy ra mối quan hệ giữa mọi người từ những từ họ sử dụng mà không cần phải trực tiếp 
tìm hiểu. Xem qua cuộc trò chuyện sau: 

A: Tom, did you do your homework?  

B: I did, sir, but the dog ate it.  

A: That’s a terrible excuse. You’ll never pass the exams if you don’t work harder.  

Chúng ta có thể suy ra từ việc sử dụng các từ "homework" và "exams" để biết rằng đây là cuộc trò chuyện giữa một 
học sinh và giáo viên của mình. Bằng cách sử dụng các manh mối theo ngữ cảnh và kiến thức của chúng a về thế 
giới, chúng ta có thể tìm ra những gì đang được nói, ai đang nói và những gì đang diễn ra. 
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Học viên Đọc tốt nhất Tháng của chúng tôi! 
Vi Diệu có thể chỉ mới 3 tuổi nhưng cô gái bé nhỏ này rất tập trung và quyết tâm. Vi 

Diệu không chỉ nhận biết bảng chữ cái cả về ngữ âm và thị giác, mà cô ấy còn đang tập 
đọc ở trình độ pre-K. Vi Diệu rất thích đọc sách, chơi bất cứ thứ gì liên quan đến sáng 
tạo và cô bé yêu âm nhạc (đặc biệt là Michael Bolton). Chúng tôi rất thích quan sát và 

dạy cho mầm non tài năng này và có cơ hội để được "bop" cùng với cô bé này. Vi Diệu 
đã làm rất tốt! 

Hãy cùng chúng tôi chúc mừng Học viên Đọc tốt nhất của Tháng!



Những điều chúng tôi đã làm trong tháng này… 
Nhóm Pre-K của chúng tôi đã học tập chăm chỉ để đưa các từ nhận biết bằng mắt vào sử dụng thông qua 
việc đọc cũng như tiếp tục luyện tập nhận dạng chữ cái và âm thanh.Các bé đã tăng cường nhận diện các từ bao gồm: I, A, 
See, Look, Cat, Dog và They. Những đứa trẻ Pre-K của chúng tôi đang thành công trong việc tự đọc hai cuốn sách, “Favorite 
Colors’’ và ‘’Count with me’’. Chúng tôi đã tiếp tục nghiên cứu cách phát âm và phân loại từ. 

Lớp 1 & lớp 2 của chúng tôi đã học về các chữ cái có 
vần và các chữ cái âm câm (chẳng hạn như: comb,write, 
và kneel). Trong tháng này, một số bé đã hoàn thành 
quyển Geronimo Stilton “Singing Sensation” và bắt đầu 
cuốn sách tiếp theo trong chuỗi “The Giant Diamond 
Robbery”. Đây là một cuốn sách xuất sắc giúp thúc đẩy 
vốn từ vựng của chúng ta và mang đến cho chúng ta 
nhiều điều để thảo luận. Trong toán học, chúng tôi đã 
bắt đầu bài học về các mẫu, phép cộng / trừ nhiều bước 
cũng như các giá trị vị trí! 

Các học sinh lớp 3, 4 & 5 của chúng tôi đã hoàn thành 
cuốn sách cuối cùng trong bộ sách "Out of Time". Một 
cuốn sách về du hành thời gian trong suốt lịch sử. Chúng 
tôi đã bắt đầu một loạt các bài viết đầy thử thách giúp 
phát triển ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp bằng văn bản 
của chúng tôi. Tập trung vào những nơi chúng tôi muốn 
xem và những điều chúng tôi muốn làm. Việc luyện viết 
của cũng đã cho chúng tôi cơ hội để cải thiện chữ viết 
của mình! 

Lớp 6 của chúng ta đang tiếp tục học qua bài học khó 
nhằn về Sinh học. Chúng tôi đã tìm hiểu về các thành 
phần tạo nên sự sống, thí nghiệm khoa học cũng như 
thiết kế thí nghiệm. Chúng tôi đang tiếp tục bài học về 
Phát triển Tình cảm và Xã hội, bao gồm các cuộc thảo 
luận sâu sắc về các mối quan hệ lành mạnh, phát triển 
điểm mạnh của chúng tôi, yêu cầu giúp đỡ, có thái độ 
tích cực và giải quyết vấn đề thông qua phân tích sáng 
tạo và nguyên nhân gốc rễ. 

Học viên Trung học của chúng tôi hiện tại đã hoàn 
thành hoặc gần hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ và luyện 
thi IELTS. Các học viên đang làm rất tốt trong các kỳ thi 
và chúng tôi rất tự hào về sự chăm chỉ và không ngừng 
nỗ lực của họ! Chúng tôi có hai học sinh nhận được 
điểm cao nhất trong bảng điểm của họ cho tiếng Anh! 
Và chúng tôi cũng có ba học viên đã đạt được điểm 9.0 
trong kỳ thi thực hành IELTS. 

Các sinh viên Nghệ thuật của chúng tôi luôn bận rộn 
sáng tạo và khám phá màu sắc, kết cấu và chiều sâu! 
Tháng này, chúng tôi tập trung vào những việc ‘lộn xộn’, 
bắt tay vào việc tạo ra và thực hiện các dự án liên quan 
đến thủ công. Các nghệ sĩ nhỏ của chúng tôi đã tạo ra 
những chiếc bát Papier-mâché, mặt nạ theo chủ đề 
động vật và giá đựng bút chì dạng ống. 

Cập nhật lớp học 
Nghệ thuật: Lớp học nghệ thuật của chúng tôi hiện 
đang mở cửa chào đón thêm học sinh mới. Xem lịch 
học để biết thêm ngày và chi tiết. 

Designed By Me Too!: Lớp học này được tạo ra để 
đáp lại sự thành công của lớp học thử đầu tiên (ngắn 
hơn nhiều) của chúng tôi. Được thiết kế dành cho các 
bé từ 7 - 13 tuổi, lớp học này đưa học sinh vào thế giới 
của thiết kế thời trang. Khóa học 8 tuần dạy cách tạo 
bảng tâm trạng, hiểu phong cách và màu sắc cũng như 
học hỏi từ những chuyên gia để khám phá những khía 
cạnh thời trang mới. Học sinh sẽ mang ba thiết kế của 
họ vào cuộc sống! Kính mời quý phụ huynh đến tham 
dự buổi biểu diễn thời trang vào bữa cuối của lớp học! 

Classes: 
• Candy Quest Coding 

• • Giới thiệu với các bé về chương trình trực 
quan. Học viên học cách lập trình cơ bản, 
thiết kế hoạt ảnh và tạo ra trò chơi nhỏ. Học 
viên sẽ thực hành trên các câu đố viết mã, 
xây dựng các dự án của riêng họ và giải các 
câu đố. Lớp học được thiết kế cho các bé từ 
7-12 tuổi, dạy về mã hóa khối và có nhiều 
mô-đun câu đố vui nhộn và sáng tạo. Phiên 
thứ ba sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2021 (số 
lượng có hạn). Để biết thêm thông tin, hãy 
truy cập: Candy Quest Coding 

Sắp có lớp học: 
• Tiếng Việt hội thoại cho người mới bắt đầu 

• Lớp học nấu ăn cho người lớn 

• Nấu ăn cho trẻ em 

• Toastmaster’s Kids (nói trước đám đông và xây dựng 
sự tự tin) 

• Mr. và Miss Manner’s 

Gửi email cho chúng tôi tại: info@Spark-vn.com để biết 
thêm thông tin hoặc đăng ký trước! 
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https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/coding-candy-quest-session-2
mailto:info@Spark-vn.com


Lịch trình lớp học 
Các lớp học tư nhân và e-learning (học từ xa) có sẵn 
theo yêu cầu. 

Lịch học Năm mới
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Class Days Time Links

Art M, W, F 5:30-6:30 PM Register Now!

English Basics M—F 5:00-5:30 PM Waitlist

Adaptive Curriculum M—F 3:00-5:00 PM More Info!

IELTS M—F 6:30-7:30 PM IELTS

Designed by Me Too! Sat 1:30-3:30 PM Register Now!

Intensive English Sat / Sun See link for times Intensive English

Ngày không có lớp Ngày không có lớp

https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/paint-craft-s%C6%A1n-th%E1%BB%A7-c%C3%B4ng
mailto:info@spark-vn.com?subject=English%20Basics%20Waitlist
https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/unschool-section-1-h%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-nh%C3%A0-ph%E1%BA%A7n-1
mailto:info@spark-vn.com?subject=ILETS
https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/designed-by-me-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-b%E1%BB%9Fi-t%C3%B4i
mailto:info@spark-vn.com?subject=Intensive%20English%20Saturday's
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