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Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 

Kính chào quý phụ huynh, 

 

Cảm ơn tất cả gia đình đã đến tham dự Ngày Hội Gia Đình được tổ chức vào thứ Bảy vừa rồi. 

Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp với những trò chơi dựa trên tinh thần đoàn kết, là tấm 

gương cho các em học sinh về tinh thần hợp tác đồng đội và tính kiên trì. 

 

Chương trình Giáo dục Đạo đức 

 

Chương trình Giáo dục Đạo đức của trường bao gồm 20 giá trị đạo đức được giảng dạy xuyên 

suốt năm học. Chủ đề đạo đức sẽ được giáo viên phân tích trong 15 phút đầu giờ hàng ngày và 

mỗi lớp sẽ chịu trách nhiệm trình bày một chủ đề trong buổi sinh hoạt thứ Sáu toàn trường. 

Các em thể hiện chủ đề qua các phương thức múa hát, diễn kịch, trình chiếu đa phương tiện. 

Tính đến thời điểm này, các em đã thực hiện những giá trị đạo đức sau Tận Tâm, Liêm Chính, 

Kiên Nhẫn, Rộng Lượng, Ưu Tú, Làm Việc Nhóm, Sáng Tạo, Hợp Tác, Biết Quan Tâm, Trách 

Nhiệm, Siêng Năng, Giúp Ích, Linh Hoạt, Kiên Trì, Biết Tôn Trọng, Trung Thực, Quyết Đoán 

và Kỷ Luật. 

Biết Tôn Trọng là giá trị đạo đức bao quát chung nhất cho toàn trường. Thật tuyệt khi xem các 

em tự tin thể hiện sự hiểu biết, sáng tạo qua các bài thuyết trình trước khán giả toàn trường. 

Một trong những Mục Tiêu Học Tập Toàn Trường là giúp học sinh trở thành công dân toàn 

cầu có trách nhiệm thể hiện qua hệ thống những giá trị đạo đức này. Phụ huynh hãy hỏi học 

sinh lớp các em đã trình bày giá trị đạo đức nào. 

Sự kiện sắp đến 

Ngày 4/4: Buổi Tư vấn thông tin chương 

trình Dự bị Đại học GAC  

Giữa tháng 4: Kỳ thi Tốt nghiệp IGCSE 

Ngày 18/4: Ngày Hội Thể Thao khối Mẫu 

giáo 

Ngày 24/4: Ngày Hội Thể Thao toàn trường 

Ngày 25/4: Kết thúc học phần 3 

Ngày 2/5: Bắt đầu Học phần 4  
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Du học hè 

Thưa Quý Phụ huynh và các em Học sinh, 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo Chương trình Du Học Hè tại Malaysia và Singapore 2018 

sẽ được tổ chức cho các học sinh lớp 4, 5 và 6 của Trường Quốc Tế Singapore (SIS), thời gian 

dự kiến từ ngày 8/7 đến 14/7 năm 2018.  

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như cách thức đăng ký sẽ được gửi đến Quý phụ huynh 

và các em học sinh trong thời gian sớm nhất, hoặc Quý vị có thể gọi đến số điện thoại +84 236 

840 495 (gặp cô Tuyền) để biết thêm chi tiết. 

 

Việc mượn sách thư viện 

Các em học sinh đã được nhắc nhở về việc phải có trách nhiệm bảo quản và trả sách thư viện 

đúng hạn. Phụ huynh vui lòng khuyến khích các em giữ gìn sách cẩn thận vì rất khó để tìm 

mua lại khi học sinh làm mất sách. 

 

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) 

Các em học sinh trung học của trường đã được tham gia buổi thuyết trình về bảo vệ động vật 

hoang dã ở Việt Nam được các chuyên gia đến từ trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam 

ENV thực hiện. Để tìm hiểu thông tin và hỗ trợ tổ chức này, phụ huynh và các em có thể theo 

dõi trang chính thức của ENV tại địa chỉ facebook.com/EducationforNatureVietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương Trình Thực Nghiệm Khoa Học - Công Nghệ - Kĩ Thuật – Toán học (STEM) 

Học sinh lớp 6,7, 8 chương trình Quốc tế tại trường đã có cơ hội tìm hiểu công nghệ robot cùng 

TinkRworks - công ty có trụ sở tại Chicago, Hoa Kỳ. TinkRworks sẽ viết phần mềm chương 

trình và thiết kế hoạt động thực nghiệm Khoa Học - Công Nghệ - Kĩ Thuật và Toán học cho 

trường chúng ta; vì vậy TinkRworks đã tổ chức chuyến thăm này với mục đích trực tiếp gặp 

gỡ các em học sinh. Trong buổi thuyết trình, học sinh đã được trải nghiệm xây dựng bộ mã hóa 

để robot thực hiện một số lệnh đơn giản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anne Matley 

Hiệu trưởng 

Tiến sĩ Anu và thầy Gil đến từ TinkRworks, Chicago 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

 

Các giáo viên đang bận rộn cho công tác soạn thảo và kiểm duyệt đề thi học kì hai. Trong khi 

đó, học sinh lớp IGCSE2 cũng đang ôn tập để chuẩn bị cho kì thi sẽ bắt đầu vào giữa tháng 4 

tới. Cảm ơn quý phụ huynh đã luôn hỗ trợ đảm bảo việc dạy và học được củng cố và phát triển. 

 

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các gia đình đã tham gia ngày Hội Gia Đình và cả những 

quý phụ huynh đã tham dự buổi tư vấn chương trình IGCSE. Dành cho những quý phụ huynh 

quan tâm, đêm hội tư vấn thông tin chương trình dự bị Đại học GAC sẽ diễn ra vào ngày 4/4 

tới đây.    

 

Kelsey McDonald 

Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

 

 

Thông điệp từ Hiệu Phó 

Cảm ơn quý phụ huynh đã tham dự Ngày Hội Gia Đình tổ chức vào Thứ bảy (24 /3). Thật tuyệt 

khi gặp được nhiều phụ huynh, những thành viên khác trong gia đình học sinh và được nhìn 

thấy học sinh chơi đùa vui vẻ. Xin chúc mừng những gia đình tham gia vào các cuộc thi và 

giành chiến thắng. Chúng tôi hy vọng phụ huynh sẽ thích những bức ảnh về Ngày Hội Gia 

Đình trong bản tin tháng này và trên trang web của trường. 

Sử dụng phương tiện sau giờ học 

Xin được nhắc rằng các em không được sử dụng thiết bị ở sân chơi, sân bóng đá hoặc sân bóng 

rổ sau giờ học. Những học sinh được đưa đón bằng phương tiện cá nhân phải ngồi ở khu vực 

chờ đón phía trước trường nơi học sinh được giáo viên trực giám sát. 

Lịch thi học kì 2 

 

Lịch thi học kì 2 như sau : 

Tiếng Anh Bài 1 - thi nói   Từ ngày 21/5 – 23/5  

Tiếng Anh Bài 2 - thi viết Thứ 5 (24 /5)  

Tiếng Anh Bài 3- Thi  đọc hiểu   Thứ 6 ( 25 /5) 

Toán học* ** Thứ 2 (28/5) 

Tiếng Anh Bài 4 - thi nghe Thứ 3 (29/5)  

Khoa học ** Thứ 4 (30/5) 

* Học sinh từ lớp 6 trở lên phải hoàn thành hai bài thi môn Toán. 

 **Lịch thi Khoa Học và Toán ở trên chỉ áp dụng với học sinh học chương trình quốc tế. 

 

Hiệu phó 

Chelsea Donaldson 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 

Kính chào các bậc Phụ huynh 

Tháng 3 có nhiều hoạt đông nâng cao chất lượng dạy và học, cụ thể: 

- Tất cả giáo viên được tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn và thực hành giảng dạy 

theo hướng phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo của học sinh qua các chuyên đề do PGD tổ 

chức ở các bộ môn: Ngữ Văn, Toán, Vật lý, Sử, GDCD, Mĩ thuật.  

- Tổ chức Khảo sát chất lượng  môn Toán, Tiếng Việt của học sinh Tiểu học và tiến hành kiểm 

tra 1 tiết tất cả các bộ môn THCS để đánh giá chất lượng học tập của học sinh giữa HK2, gửi 

sổ liên lạc về cho PHHS vào cuối tháng 3. 

- Tham gia các kì thi học sinh giỏi các cấp: 

      * Em Cao Ngô Phương Khánh lớp 9 đạt giải nhì HS giỏi Tiếng Anh cấp Thành Phố 

      *24 học sinh lớp 1 đến lớp 6 dự thi Toán Quốc tế Kangaroo vào ngày 18/3/2018 (chưa có 

kết quả). 

      *05 học sinh lớp 5 tham gia giao lưu tạo hình và tìm hiểu Lịch sử Việt Nam do PGD tổ 

chức đạt giải khuyến khích  

      *10 học sinh TH&THCS dự thi bơi cấp Quận ngày 6/3/2018 đạt được 5 giải nhất, 3 giải 

nhì và 1 giải 3. Trong đó có 4 học sinh đạt thành tích cao ( Em nguyễn Trang Nhi- lớp 5, Hứa 

Bảo Khanh- lớp 5; Nguyễn Trang Anh -lớp 8 và Cao Ngô Phương Khánh -lớp 9 ) được tiếp 

tục dự thi cấp Thành phố vào ngày 15+16/4/2018. 

Kế hoạch tháng 4.2018: 

- Học sinh đạt giải cấp Quận, cấp Thành phố tiếp tục dự thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu 

cấp Thành phố. 

- Tham gia ngày hội Học sinh TH cấp Thành phố (9 số Học sinh lớp 5 sẽ dự thi Olympic Toán, 

Tiếng Việt). 

- Học sinh lớp 4 sẽ tham gia cuộc thi “khảo sát chất lượng” học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt do 

PGD tổ chức 

- Lớp 8 sẽ thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Quận vào ngày 7/4/2018 tại Trường THCS Trần 

Đại Nghĩa. 

- Học sinh lớp 9 chuẩn bị ôn tập, kiểm tra HK2. 

Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 

Rất mong các bậc PHHS tiếp tục quan tâm, kịp thời trao đổi với nhà trường những hạn chế, 

thiếu sót của học sinh để cùng giúp các em học tập ngày một tiến bộ hơn. 

Trân trọng, 

Vũ Thị Lan 

Hiệu trưởng SVIS 
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 Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 

Các em học sinh đã có khoảng thời gian tuyệt vời để nâng cao kiến thức và kĩ năng vận động 

thông qua học tập và các trò chơi xung quanh chủ đề “phương tiện giao thông”.  Các em đã 

được giới thiệu về ba loại hình giao thông vận tải - đường bộ, đường thủy và đường hàng 

không. Các em rất thích được chơi với đồ chơi mô phỏng theo các phương tiện mà các em thấy 

hằng ngày như ô tô, xe tải, tàu hỏa, xe máy và trực thăng và cũng rất hứng thú với việc học các 

từ mới như xe buýt hai tầng, xe tải chở hàng, xe bán tải. Trang bị kiến thức an toàn cho học 

sinh luôn được gắn với nội dung bài học thông qua các trò chơi trong lớp và ngoài trời dựa trên 

giáo trình giảng dạy từ nước Anh. 

Các em học sinh mẫu giáo được học tập và khám phá môi trường tự nhiên theo nhiều cách thú 

vị trong tháng, bài học điển hình nhất là về chủ đề : Làm vườn. Trong khi học sinh lớp dự bị 

tiểu học thích thú khi thăm vườn rau hai lần mỗi tuần để kiểm tra quá trình tưới nước cho rau 

xà lách mà các em tự tay trồng. Các em lớp K2 lại chọn trồng khoai lang và một số loại rau 

khác. Thật tốt khi thấy các em có trách nhiệm chăm sóc các loại rau và chia sẻ bình tưới cây 

với các bạn cùng lớp. Các em rất cẩn thận để không tưới quá nhiều nước và để ý từng bước 

chân để không vô tình giẫm lên những cây con mới mọc. 

 
 

Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu giáo 
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