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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE  

TẠI ĐÀ NẴNG     
Tháng 1 năm 2018 

 

Kính chào quý phụ huynh, 
Cuộc họp phụ huynh với các giáo viên tiếng Anh sẽ được tổ 

chức từ 9h00 đến 11h00 vào sáng thứ Bảy, ngày 3/2/2018. 

Phụ huynh sẽ gặp gỡ, trao đổi với các giáo viên về tình hình 

học tập cũng như xem một số bài thi của học sinh. Riêng lớp 

1A và 1B song ngữ buổi họp sẽ được tổ chức từ 4h15 đến 

6h00 chiều thứ 3, ngày 6/2/2018. 
 

Nhiều phụ huynh đã yêu cầu được đặt lịch hẹn cho các buổi 

họp phụ huynh vì vậy nhà trường sẽ tiền hành thử nghiệm hình 

thức mới trong năm này. Giáo viên Tiểu học sẽ liên lạc với phụ 

huynh để lựa chọn thời gian thích hợp nếu phụ huynh không 

thể tham dự buổi họp vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 2. Ms Hariet 

và Ms Ruth sẽ tổ chức cuộc họp vào thứ Ba ngày 6 tháng Hai. 

Phụ huynh học sinh trung học vui lòng liên hệ với Ms Quỳnh 

(nhân viên văn phòng) để sắp xếp lịch gặp giáo viên chủ nhiệm 

và các giáo viên bộ môn (Giáo Dục Thể Chất, Âm nhạc, tiếng 

Trung và tiếng Anh EFL). Trong trường hợp phụ huynh không 

thể dự họp trong những khoảng thời gian trên, quý vị vui lòng 

thông báo giáo viên chủ nhiệm để được sắp xếp buổi hẹn khác. 
 

Ngày Hội Quốc Tế là một ngày hội đầy màu sắc với những 

trang phục truyền thống khác nhau từ chính quê hương xinh 

đẹp của các em học sinh. Qua đây các em sẽ học được cách 

biết tôn trọng các nền văn hóa của các nước khác nhau trên 

thế giới. Đây cũng chính là một trong những Mục Tiêu Học Tập 

Toàn Trường. Trong buổi sinh hoạt hàng tuần của khối Mẫu 

giáo, học sinh lớp 3 và lớp Prep đã thể hiện thành công các ca 

khúc “It’s a Small World” và  “We are the Children of the World”. 

 

Một lưu ý về việc đi học muộn sau 8h30, các em học sinh trung 

học phải thông báo cho nhân viên văn phòng để được xác nhận 

có mặt trong bảng điểm danh.  

Chúc các em và gia đình một kỳ nghỉ vui vẻ. Hẹn gặp lại vào 

thứ Hai, ngày 29/1/2018. 

Anne Matley  

Hiệu Trưởng 

 

 

 

 

Những ngày cần nhớ 

Ngày đầu tiên của HP3: Thứ Hai 

9/1/2018  

Họp phụ huynh (chương trình tiếng 

Anh): 9h00 – 11h00 sáng thứ Bảy, ngày 

3/2/2018,  

Họp phụ huynh lớp 1A và 1B: 4h15 – 

6h00 chiều thứ Ba, ngày 6/2/2018 

Nghỉ Tết: 14/2/2018 – 23/2/2018 
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Giờ chơi thú vị của lớp K2 Gold  
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Thông điệp từ Hiệu Phó 
 

Thật là một thời gian bận rộn giữa kì nghỉ Giáng Sinh và kì 

nghỉ kết thúc học phần. Học sinh lớp 1 đến lớp 9 đã hoàn 

thành các bài thi tiếng Anh, học sinh IGCSE 2 cũng vừa xong 

kì thi thử. Chúc mừng các em đã rất nỗ lực trong các bài kiểm 

tra đánh giá. Chúng tôi rất tư hào về những gì học sinh đã 

đạt được. Kết quả học tập của học sinh sẽ được thông báo 

trong cuộc họp phụ huynh ở học phần tới. 
 

Việc đưa đón học sinh sau giờ học  
 

Cảm ơn quý Phụ huynh đã luôn thực hiện các quy định đưa 

đón học sinh của nhà trường. Ô tô cần di chuyển đến sát khu 

vực đón trả. Đây là khu vực không được dừng đỗ. Cám ơn 

những gia đình đã đặt tên học sinh lên màn hình kính chắn 

gió xe ô tô. Điều này đã giúp tiết kiệm thời gian cho các giáo 

viên trực gọi tên học sinh. Một lưu ý nhỏ nữa là từ 3h30 đến 

4h30 đường vào trường chỉ lưu thông một chiều, phụ huynh 

vui lòng rẽ phải khi ra khỏi cổng. Chân thành cảm ơn sự hợp 

tác của quý phụ huynh để đảm bảo tất cả phương tiện được 

lưu thông an toàn trong khoảng giờ cao điểm này. 
 

Sử dụng phương tiện sau giờ học 
 

Một lời nhắc nhở nữa là học sinh không được sử dụng thiết 

bị ở sân chơi, sân bóng đá hoặc sân bóng rổ sau giờ học. 

Học sinh được đưa đón bằng phương tiện cá nhân phải ngồi 

ở khu vực sảnh chờ phía trước trường nơi được giám sát bởi 

giáo viên trực. 
 

Hiệu phó  
Chelsea Donaldson 
 
Thông điệp từ Trưởng bộ phận học vụ 
 
Một kì thi thành công nữa đã kết thúc, tôi ghi nhận sự chăm 

chỉ luyện tập và nỗ lực cho mỗi bài thi của các em. Tôi biết 

các em đã cố gắng hết sức mình.  

Buổi họp phụ huynh sẽ được tổ chức vào ngày thứ 7, ngày 

03/02/2018 lúc 9.00-11.00. Rất mong phụ huynh sẽ đến tham 

dự để chúng ta có thể thảo luận thêm về quá trình học tập 

của các em. Kết quả học tập và các bài tập mẫu cũng sẽ 

được gửi đến quý vị tham khảo.  

Trong năm học này, theo ý kiến của nhiều phụ huynh chúng 

tôi sẽ tổ chức thử nghiệm hệ thống đặt lịch hẹn cho các buổi 

họp phụ huynh và việc này sẽ được hỗ trợ thực hiện bởi Ms. 

Quỳnh tại quầy lễ tân. Phụ huynh của các lớp trung học đã 

nhận được email thông báo về vấn đề này, vì vậy xin hãy liên 

lạc với tôi nếu quý phụ huynh muốn làm rõ thêm thông tin.  

Kính chúc các em và gia đình một kì nghỉ tuyệt vời. Rất mong 

được gặp lại các em trong học kì học tiếp theo. 

Kelsey McDonald 
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Những học sinh chăm chỉ 

Hoạt động Cùng đọc sách – lớp ½ Quốc tế 

Hội trường đa chức năng hiện đại là địa điểm lý 

tưởng mỗi khi trời mưa 
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Thông điệp từ cô hiệu trưởng SVIS 
Kính chào các bậc cha mẹ học sinh, 
Trong tháng 1/2017, nhà trường thực hiện việc đánh giá, 
Xếp loại học sinh HK1 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Kết 
quả chung toàn trường như sau: 
 
*Tiểu học: 
-100% HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, trong đó có 102 

HS hoàn thành tốt (69,9%) – 44 HS hoàn thành   (31,1 %)  . 

Riêng môn Tiếng Việt có 2 học sinh cần cố gắng. 

 -100% HS đều đạt mức độ hoàn thành phát triển phẩm 

chất và năng lực.  

 

*CấpTHCS:  

- 42 HS giỏi (64,62%) – 23 HS Khá( 35,38%) , Không có HS 

Trung bình – Yếu.  

- 65 HS đạt hạnh kiểm tốt (100%) . 

 

* Các hoạt đông khác: 
  - Trong các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, học sinh đã 
tham gia tranh tài ở các bộ môn năng khiếu với HS các 
trường trong Thành phố. Kết quả: 
*Môn Cầu lông: Em Phạm Tuấn Dũng (Lớp 8) đạt giải nhì; 
Em Ngô Đức Dũng (Lớp 9 ) đạt giải ba. Và đạt 1 giải nhì đôi 
nam. 
*Môn bóng bàn: Em Bùi Trung Thái (Lớp 6) đạt giải nhì 
 - Đội học sinh lớp 5 (gồm 5 em: Bảo Ngọc, Tam Hải, Đức 
Minh, Trang Nhi và Đức Trí) tham gia thi hùng biện Tiếng 
Anh đạt giải ba cấp Thành phố. 
Thầy cô giáo rất vui và chúc mừng tất cả các học sinh đạt 
giải và cảm ơn các phụ huynh đã cùng đồng hành cùng với 
nhà trường để động viên sự cố gắng của học sinh. 
 Từ ngày 9-13 /1/ 2018, GVCN các lớp đã báo cáo cụ thể 
tình hình học tập của học sinh trong HK1, một số ý kiến góp 
ý của Phụ huynh, nhà trường đã tiếp thu, xem xét để điều 
chỉnh phù hợp.  
 
*Một số hoạt động tiếp theo: 
- Nhà trường chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về cơ sở vật 
chất và giáo viên để mở thêm 1 lớp 3 mới chương trình 
song ngữ do số lượng học sinh lớp 3 đã tăng lên 30 em. 
- Ngày 18/1 /2018, một số học sinh lớp 9 sẽ tham gia khảo 
sát học sinh giỏi vòng 2 do PGD&ĐT tổ chức. 
- Ngày 21/1/2018 đội văn nghệ của nhà trường sẽ tham gia 
thi văn nghệ với chủ đề “Xuân yêu thương” do Quận Ngũ 
Hành Sơn tổ chức. 
- Hiện nay, một số học sinh có năng khiếu bơi lội đang tích 
cực tập luyện để chẩn bị dự thi cấp Quận vào tháng 3/2018. 
Chúc các bậc cha mẹ và các em học sinh một kỳ nghỉ vui 
vẻ! 
 
Trân trọng, 
 
Hiệu trưởng  
Vũ Thị Lan 
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Thầy Merritt – Nhạc trưởng tài năng của trường 

Học sinh chăm chỉ tập luyện cầu lông dưới sự 

giám sát của thầy Ignacio 

Phong cách sống khỏe mạnh, năng động 
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Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 
 
Các em mẫu giáo đã có một tháng tuyệt vời để học tập và 

khám phá kiến thức mới. Dẫu thời tiết không thuận lợi, các 

em vẫn được trải nghiệm nhiều hoạt động trong lớp thú vị. 

Các em trông thật tuyệt khi khoác lên mình những bộ trang 

phục truyền thống trong ngày Hội Văn Hóa International Day. 

Thông điệp đoàn kết dân tộc toàn thế giới “Bầu ơi thương lấy 

bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” được 

gửi gắm thông qua hoạt động này. 

Các buổi họp phụ huynh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chân 

thành cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian cho chúng 

tôi. Thật tuyệt khi được trao đổi với quý phụ huynh về quá 

trình học tập của các em tại trường. Chúng tôi rất tự hào về 

các em. Chúng tôi tin là trong học kì tới các em sẽ tiếp tục có 

thành tích học tập tốt và tự tin hơn trong giao tiếp.  

Chúc mọi người có một kì nghỉ an toàn và hạnh phúc, hẹn 

gặp lại vào ngày 29/1/2018.  

 

Võ Thị Thùy Ngân 
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Điểm hẹn yêu thích của học sinh khi chơi ngoài 

trời! 

Học sinh K2 Red yêu đọc sách bên những cuốn 

sách mượn từ thư viện 

Học sinh trình diễn trang phục truyền thống trong ngày 

Hội Quốc Tế 

 

Học sinh thể hiện ca khúc “We are the Children of the 

World” 

 


