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Why Join BVIS Early 
Years Programme? 

We are not just another kindergarten or a pre-school group - BVIS Early Years 
Foundation Stage is a bilingual academic programme that has a strong focus on 
English literacy and developing key skills, and the programme is an integral part of 
the school. Our parents join us because we are a unique school, in that we:

• Are the only bilingual school in Vietnam with an international curriculum

• Are the only bilingual school in Vietnam that is fully accredited by the CIS

• Have developed a unique Bilingual Phonics programme for our Early 
Years students

• Have small class sizes and an exceptional, fully qualified Early Years 
teaching team

• Offer outstanding dedicated Early Years facilities and engaging specialist 
areas

• Have an Early Years academic programme that prepares children well for 
Primary School

• Have a strong focus on English literacy, while maintaining children’s 
fluency in Vietnamese 

• Build positive and close relationships with our parents, supporting them 
with expert advice 

• Provide a caring, nurturing environment to our students and value their 
happiness and wellbeing

Fully Qualified Teachers
All our teachers are fully qualified and have years of experience working with, 
and developing, toddlers. Because the school has an outstanding reputation, 
and because we offer long-term, favourable employment contracts to our 
teachers, we are able to attract the best specialists in the field to work in our 
team. All teachers go through a very rigorous recruitment process, and are 
supported by an experienced, committed team of Teaching Assistants. The 
Early Years teaching team build great relationships with our parents, and share 
their knowledge and expertise in regular parent seminars and workshops, 
parent meetings, reports, emails, and informal updates. Our parents say that 
our teachers are exceptionally approachable and knowledgeable, and that 
it is easy to talk to our teachers and ask them questions so that parents can 
support their children at home. 

Introducing
 
Ms Catherine Roach, Head of BVIS Early Years 

Early  Years Programme 

Proud to deliver

The only bilingual school in Vietnam 
fully accredited by the CIS 

The only bilingual school in Vietnam 
with an international curriculum

Exceptional Facilities 
Our school is a purpose-built, new building with exceptional dedicated 
facilities for Early Years children. Our Soft Play Room, for example, is like no 
other, and offers a very engaging, exciting environment where our students 
can play and develop their social and motor skills. In addition to classrooms 
and other Early Years spaces, we also have a stunning splash pool that has 
been designed for this particular age group. We also have a dedicated Early 
Years Family Room, where parents, grandparents, and other family members 
can wait for their children, socialise with other parents, and meet with their 
child’s teacher. Our excellent library is headed by a very experienced librarian 
who studied in the USA and helps children to explore the 68,000 books in 
English and Vietnamese that we own. We also have a sports hall, a grass 
playing field, sand pit with adventurous play equipment and a music studio 
that offer students a stimulating and engaging environment to maximise their 
social and academic development. 

“I am so happy to see the changes in my son. 
From mid-term, I found him to be more confident 
with regard to his communication, social skills, 
sport... I want to thank you for your support 
and whole- hearted teaching of my son” 

BVIS Early Years Parent

“I am also very proud that my daughter attends BVIS. You and 
BVIS have done an exceptional job and I am thoroughly impressed 
and have referred a lot of families to BVIS. I am always excited to 
come drop off/pick up our daughter to see what is happening in the 
classroom and school. Always impressed!”

 BVIS Early Years Parent

98% of BVIS families said that their child was 
happy at school and that the school offers their 
child a stimualating learning enviroment.

BVIS Parent Survey, 2017

Catherine is very passionate about Early Years 
education, and has been working in the 
education sector for 14 years. Having started 
her professional career as a Nursery Nurse and 
Teaching Assistant, working specifically with 
children with Special Educational Needs, 
Catherine went on to study for her Primary 
Education degree, and has been teaching 
children for the last 7 years. Upon completion 
of her teaching degree, she taught Reception 
(F3) children at a well-established school in the UK, 
where she discovered her passion for Early Years. To 
further her knowledge of Early Years development, Catherine 
then went back to university to gain the Early Years Professional Status (EYPS) 
a specialist qualification for Early Years. Catherine has been to North America, 
Middle East, Asia and Europe and worked as a councillor in America at a 
Summer Fitness and Nutrition Camp for children. She has taught in schools 
in the UK, Qatar and Vietnam. She moved to HCMC in 2014 and now leads the 
EYFS department at BVIS.
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Tại sao tham gia chương trình 
Mầm non của trường BVIS?
Chương trình Mầm non của BVIS là một chương trình học thuật song ngữ tập trung 
chủ yếu vào đọc viết tiếng Anh và phát triển các kỹ năng quan trọng, đồng thời là  
một phần không thể thiếu của Trường. Phụ huynh chọn trường BVIS vì chúng tôi là 
một ngôi trường đặc biệt, với:

• Trường song ngữ duy nhất ở Việt Nam với chương trình giảng dạy Quốc tế

• Trường song ngữ duy nhất được chứng nhận hoàn toàn bởi Hội đồng các 
trường Quốc tế (CIS)

• Đã phát triển chương trình Ngữ âm song ngữ đặc biệt cho các bé ở khối 
Mầm non

• Có quy mô lớp học nhỏ và đội ngũ giáo viên có bằng cấp

• Cung cấp cơ sở vật chất dành riêng cho khối Mầm non và khu vực tương 
tác

• Chương trình học của khối Mầm non cho khối Tiểu học

• Tập trung chủ yếu vào đọc hiểu tiếng Anh, đồng thời vẫn đảm bảo các em 
thông thạo tiếng Việt

• Xây dựng mối quan hệ tích cực và chặt chẽ với Phụ huynh, hỗ trợ Phụ 
huynh với những tư vấn chuyên môn

Đội ngũ giáo viên có bằng cấp
Tất cả giáo viên của Trường đều có bằng cấp và nhiều năm kinh nghiệm làm 
việc và phát triển trẻ nhỏ. Vì Trường có một danh tiếng tuyệt vời, và vì Nhà 
trường cung cấp hợp đồng dài hạn, thuận lợi cho các giáo viên, nên chúng tôi 
có thể thu hút những chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực này để làm việc cùng 
Nhà trường. Tất cả giáo viên phải trải qua một quá trình tuyển dụng khắt khe, 
và được hỗ trợ bởi một đội ngũ Trợ giảng đầy kinh nghiệm. Đội ngũ giáo viên 
của khối Mầm non xây dựng một mối quan hệ tuyệt vời với Phụ huynh, và chia 
sẻ kiến thức và chuyên môn của mình trong những buổi hội thảo dành cho phụ 
huynh, buổi thảo luận, họp phụ huynh, báo cáo học tập, e-mail và những cập 
nhật thường xuyên. Phụ huynh chia sẻ rằng các giáo viên của Trường rất dễ 
tiếp cận, có kiến thức và luôn giúp phụ huynh trong việc hỗ trợ các bé tại nhà.

Giói thiêu
 
Cô Catherine Roach, Trưởng khối Mầm non

Chuong trình Mâm non 

Proud to deliver

 Trường song ngữ duy nhất tại Việt Nam 
được chứng nhận hoàn toàn bởi Hội đồng các trường Quốc tế (CIS)

Trường song ngữ duy nhất tại Việt Nam 
với chương trình giảng dạy Quốc tế

Cơ sở vật chất vượt trội

“Tôi rất tự hào khi con mình học tại trường BVIS. Cô và trường 
BVIS đã làm rất tốt công việc này.Tôi thật sự rất ấn tượng và đã 
giới thiệu trường cho rất nhiều gia đình khác đến trường BVIS. 
Tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi đưa đón con gái để được nhìn 
thấy những gì đang diễn ra tại lớp học và Trường. Luôn luôn 
ấn tượng!”
                    Phát biểu của một phụ huynh khối Mầm non trường BVIS.

“Tôi rất vui khi thấy được sự thay đổi ở con trai 
mình. Từ giữa học kỳ, tôi thấy con tự tin hơn trong 
việc giao tiếp, kỹ năng xã hội, thể thao….Tôi xin gửi 
lời cảm ơn Trường đã hỗ trợ và tận tình giảng dạy cho 
con tôi” 

Phát biểu của một phụ huynh khối Mầm non trường BVIS

98% phụ huynh cuq3 trường BVIS cho rằng các 
em vui khi học tại trường và đầu đồng ý rằng Nhà 
trường đem đến cho các em một môi trường học tập 
mang tính khuyến khích.

 Cuộc khảo sát dành cho Phụ huynh trường BVIS năm 2017      

Nhà trường mới được xây dựng với cơ sở vật chất đặc biệt chuyên dụng cho các 
bé khối Mầm non. Phòng chơi mềm của các bé là một ví dụ, phòng được thiết 
kế với môi trường hấp dẫn, thú vị, nơi các bé có thể chơi và phát triển kỹ năng 
xã hội và vận động tinh. Ngoài các lớp học và những khu vực khác của khối 
Mầm non, trường còn có một hồ bơi được thiết kế riêng cho lứa tuổi này. Nhà 
trường còn có phòng gia đình dành cho phụ huynh, ông bà và người chăm sóc 
có thể đợi các bé, trò chuyện với những phụ huynh khác và gặp gỡ giáo viên. 
Thư viện tuyệt vời của Trường được quản lý bởi cô thủ thư đầy kinh nghiệm, cô 
đã du học tại Mỹ và giúp đỡ các bé khám phá 68,000 quyển sách tiếng Anh và 
tiếng Việt mà Nhà trường hiện có. Các bé còn có một phòng thể dục, sân chơi 
lát cỏ, hố cát với những đồ chơi và một phòng nhạc cung cấp cho các bé một 
môi trường đầy kích thích và hấp dẫn nhằm phát huy tối đa sự phát triển giao 
tiếp xã hội và học tập.

Cô Catherine có một đam mê rất lớn với giáo dục 
Mầm non và đã làm việc trong lĩnh vực này suốt 
14 năm qua. Bắt đầu sự nghiệp của mình với 
công việc Y tá và trợ giảng cho Nhà trẻ, làm 
việc với những trẻ có nhu cầu đặc biệt, cô 
Catherine đã bắt đầu học về bằng Giáo dục 
Tiểu học và trở thành giáo viên trong 7 năm 
qua. Sau khi hoàn thành chương trình học của 
mình, cô dạy trẻ Mầm non (F3) tại một trường 
có uy tín tại Anh, nơi mà cô phát hiện đam mê với 
giáo dục Mầm non. Để phát triển kiến thức sâu rộng 
về lĩnh vực này, cô Catherine đã quay trở lại trường Đại 
học để hoàn thành bằng Mầm non Chuyên Nghiệp (EYPS). Cô đã làm việc tại 
Bắc Mỹ, Trung Đông, Châu Á và Châu Âu, đồng thời cô là ủy viên hội đồng tại 
một trại hè thể thao cho trẻ nhỏ ở Mỹ. Ngoài ra cô còn giảng dạy tại các trường 
ở Anh, Qatar và Việt Nam. Cô chuyển công tác đến thành phố Hồ Chí Minh vào 
năm 2014 để chủ nhiệm bộ phận Mầm non tại trường BVIS.


