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Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng, 
 

Thân gửi quý phụ Huynh, 

 

Chúc Mừng Năm Mới! Hy vọng quý vị phụ Huynh đã có một kỳ nghỉ Giáng sinh thật vui vẻ. 

Điều chỉnh giờ mở cổng trường vào buổi sáng 

Nhà trường xin thông báo bắt đầu từ học phần 3, Cổng trường sẽ được mở vào lúc 7.45 

phút sáng. Các xe buýt số 2, 5, 7 và 11 sẽ đón học sinh trễ một vài phút so với quy định. 

Thông tin này cũng đã được gửi đến quý vị phụ huynh có con đang sử dụng dịch vụ xe buýt 

tai trường. 

Sinh hoạt đầu giờ (từ 8:15 – 8:30 sáng) 

Trong giờ sinh hoạt đầu giờ giáo viên sẽ thông báo một số thông tin cần thiết đến học sinh 

mà không làm ảnh hưởng đến giờ học. Giáo viên sẽ trao đổi với các em về mục tiêu học tập 

toàn trường và các giá trị đạo đức của tuần. Trong tháng này, các em học sinh cũng đã 

được ôn tập về 8 quy định tại trường học. Trong tháng tiếp theo, sẽ có rất nhiều hoạt động 

đặc biệt dành cho mọi lứa tuổi sẽ diễn ra nhằm hướng đến nạn bắt nạt học đường. Để giờ 

sinh hoạt đầu giờ đạt hiệu quả, nhà trường rất mong quý phụ huynh nhắc nhở các em học 

sinh đi học đúng giờ và nên có mặt tại trường trước 8:15 sáng. 

Học viện STEM 

Học viện STEM sẽ bắt đầu ở học phần 3 với khóa học lập trình Robotics được liên kết với 

Công tyTinkRworks tại Chicago. Tám em học sinh các lớp 8, 9 và IGCSE đã được mời tham 

gia làm hội viên sáng lập. Các em sẽ tiến hành lập trình tinkRbotmà mà đã được một số học 

sinh khác ráp từ đầu năm học. Thật hào hứng khi trong tòa nhà mới chuẩn bị xây dựng sẽ 

có riêng một không gian sáng tạo dành cho  Học viên STEM và tất cả các em đều có cơ hội 

được trải nghiệm. 

Những sự kiện trong thời gian đến 

Bắt đầu học phần 3 – Thứ Hai, ngày 11 

tháng 2 

Điều chỉnh giờ mở cổng trường buổi sáng: 

mở lúc 7.45 sấng 

Họp phụ huynh (Chương trình Quốc Tế) – 

Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 02 (8:00-11:00 sáng) 

Tuần lễ STEM – Tuần 8 

Kết thúc  học phần 3 – Thứ Sáu, ngày 12 

tháng 4 
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Xây dựng tòa nhà mới (giai đoạn 2) 

 

Việc xây dựng tòa nhà mới đã được bắt đầu  

từ phần nền móng tường chính. Để thuận tiện  

trong việc vận chuyển thiết bị máy móc và đi lại  

cho khu vực xây dựng, một phần tường rào  

chính đã được phá vỡ để mở cổng tạm cho  

công trình ở phía đường Trương Minh Giảng  

(gần khu vực hồ bơi). Khu vực xây dựng sẽ được  

rào chắn cẩn thận để cách ly với tòa nhà SIS.  

Quý phụ huynh sẽ được cập nhật thông tin thường xuyên về tiến độ xây dựng và nhà 

trường sẽ cố gắng hạn chế những ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh. Dự kiến, 

tòa nhà mới sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu tháng 8 nay. 

 

Giáo viên âm nhạc mới 

 

Thầy John Raymund Pajarillo hay còn gọi là Mr. JR, rất hào hứng khi làm việc tại trường 

của chúng ta và giảng dạy học sinh các lớp. 

 

An toàn khi tham gia xe buýt 

 

Vì sự an toàn của học sinh khi đi xe buýt, nhà trường kính mong quý phụ huynh nhắc nhở 

các em về tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn. Bên cạnh đó, các em học sinh phải lưu 

ý về việc tôn trọng nhân viên và  tài xế xe buýt.   

 

Chợ Tết 

 

Năm nay , toàn trường từ cấp 1 trở lên đã cùng nhau tham gia chợ Tết vào ngày cuối học 

phần, và các em học sinh lớp mẫu giáo thì vui chơi vào Thứ năm ngày 24 tháng 01. Một 

cuộc thi nhỏ cho gian hàng trang trí đẹp nhất đã diễn ra sôi nổi. Các em học sinh sau đó 

tham quan mua sắm các loại thức ăn, hoa quả, một số mặt hàng trang trí khác cũng như 

tham gia vào các trò chơi dân gian và các hoạt động thủ công khéo tay hay làm. Ngoài ra, 

một số lớp còn tham gia biểu diễn văn nghệ về ngày Tết. Khuôn viên trường và lớp học đều 

được trang trí theo chủ đề ngày Tết. Thông qua Chợ Tết , các em học sinh sẽ hiểu rõ hơn 

về nền văn hóa truyền thống của nước mình cũng như biết tôn trọng nền văn hóa của các 

nước khác. Đây là một trong những thông điệp mà nhà trường mong muốn các em học sinh 

thấm nhuần để thể hiện là công dân trách nhiệm và năng động toàn cầu. 

 

Chúc mừng năm mới, 새해 복 많이 받으세요 đến quý vị phụ huynh Hàn quốc và quý vị phụ 

huynh Trung quốc 新年快乐  
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Anne Matley 

Hiệu trưởng 

 
Thông điệp từ cô Hiệu phó 

 
Đây là khoảng thời gian bận rộn giữa kỳ nghỉ giáng Sinh và kì nghỉ kết thúc học phần. Học 
sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đã hoàn thành xong các bài thi tiếng Anh, học sinh IGCSE 2 cũng 
vừa kết thúc kì thi thử. Chúc mừng các em học sinh đã nỗ lực hết mình trong các bài kiểm 
tra đánh giá. Nhà trường rất tự hào khi nhìn thấy các em ngày một tiến bộ. Kết quả học tập 
của học sinh đã được phát hành và kính mời Phụ huynh tham dự cuộc họp phụ Huynh ở 
học phần tới. 
 
Hoạt động sau giờ học  
 

Học sinh đã nhận được thông tin về câu lạc bộ sau giờ học trong học phần 3 sau kỳ nghỉ 
Giáng sinh và việc đăng ký tham gia  đã kết thúc. Các câu lạc bộ này sẽ bắt đầu học vào 
thứ Hai ngày 18 tháng 2 và sẽ trải dài trong 6 tuần, kết thúc vào thứ Sáu ngày 29 tháng 3. 
Nếu câu lạc bộ nào không đủ số lượng học sinh tối thiểu để mở lớp, nhà trường sẽ thông 
báo đến phụ huynh và học sinh sau kỳ nghỉ. 
 
Họp Phụ Huynh 

 
Họp phụ Huynh sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy ngày 16 tháng 02 và tiếp tục họp vào tuần tiếp theo 
để phụ Huynh có cơ hội trao đổi với các giáo viên của học sinh. Thông tin lịch họp sẽ được 
cung cấp đến học sinh trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm trong các tuần tới. 
 
Cuộc đua vượt chướng ngại vật 
 
Trong hai tuần cuối của học phần, học sinh từlớp 6 đến học sinh IGCSE đã được huấn 
luyện  cho cuộc đua vượt chướng ngại vật trong các tiết học Giáo Dục thể chất (HPE). Thầy 
Ignacio đã chuẩn bị một khóa học đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị cho 
các em học sinh. Các cặp đôi nam và nữ dẫn đầu của mỗi lớp đã tiếp tục thi đấu trong trận 
chung kết vào tuần cuối cùng của học phần. Xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã tham 
gia và trở thành những người chiến thắng. Cuộc đua đầu tiên là một cuộc thi giữa các lớp 6 
và 7, người chiến thắng trong cuộc đua này là Lớp 7 song ngữ. Cuộc đua tiếp theo là giữa 
Lớp 8, 9, IGCSE và các giáo viên, các giáo viên đã vượt qua các enm Lớp 9 trong vòng thi 
vượt chướng ngại vật cuối cùng để trở thành người chiến thắng cuộc thi.  
 
 
Việc đón học sinh lúc tan trường  
 
Tôi muốn cảm ơn các quý  phụ huynh và tài xế đã và đang tiếp tục tuân theo quy định về 
việc đưa đón học sinh của trường. Ô tô cần phải di chuyển đến sát khu vực đưa đón. Đây 
không phải là khu vực để dừng lại hay đậu xe. Cảm ơn các gia đình đã đặt tên học sinh lên 
cửa kính ô tô để giáo viên trực có thể đọc tên học sinh dễ dàng hơn. Các phụ huynh vui 
lòng ghi nhớ là thời gian từ 3g30 đến 4g30 chiều xe chỉ được di chuyển một chiều và chỉ 
được rẽ phải để ra cổng. Tôi rất biết ơn sự hợp tác của quý phụ huynh trong việc tuân thủ 
theo quy định và luôn mong muốn tất cả mọi người đều an toàn trong thời điểm bận rộn 
nhất trong ngày. 
 
Sử dụng cơ sở vật chất của trường sau giờ học  

 
Một lời nhắc nhở nữa là học sinh không được sử dụng phương tiện, thiết bị 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 đưa đón nơi các em được giám sát bởi giáo viên trực. 
 
Giờ bắt đầu lớp học 
 



 

 

 T: (0236) 3840495 E: enquiry@danang.sis.edu.vn www.danang.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ DANANG JANUARY  2019 

Xin được thông báo, các lớp lớp 1 đến lớp IGCSE 2sẽ bắt đầu vào lúc 8.15 sáng .  Mỗi lớp 
sẽ có 15 phút sinh hoạt đầu giờ. Trong thời gian này, các giáo viên sẽ phổ biến cho các em  
về mục tiêu học tập toàn trường, các giá trị đạo đức và 8 quy định của trường.  Đây là thời 
điểm quan trọng trong ngày mà các em học sinh nên có mặt. Nếu học sinh Lớp 1 - 5 đến 
trường muộn, các em cần đi thẳng đến lớp học. Nếu học sinh lớp 6 trở lên đi học muộn, các 
em phải ghé văn phòng để nhận giấy cho phép vào lớp và được điểm danh. 
 
Chelsea Donaldson 
Hiệu Phó 

 

Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS  
 

Kính chào các bậc phụ huynh học sinh, 
 
Trong tháng 1/2019, 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: 
a. Tiểu học: 

 100% HS hoàn thành nhiệm vụ học tập , trong đó có  143 HS hoàn thành tốt ( 83,14%) – 28 
HS hoàn thành khá  (16,28 %)  - 1 HS Trung bình ( 0,5% ) , khồng có HS còn yếu 

 100% HS đều đạt mức độ hoàn thành phát triển phẩm chất và năng lực.  
    b.THCS:  

 47 HS giỏi ( 58,02%) – 30 HS Khá( 37,04%)-4 HS Trung bình( 4,94%)- Không có HS  Yếu.  

 80 HS đạt hạnh kiểm tốt (98, 77%) – 1HS hạnh kiểm khá (1,23 %) . 
 - Các hoạt đông khác: 

 Ngày 12/1học sinh THCS tham gia giải thể thao học sinh môn Bóng bàn.                                           
                   

 Ngày 19/1 (9:00 – 11:00 am) họp PHHS các lớp để GVCN báo cáo kết quả học tập của học 
sinh trong HK1 và lắng nghe những ý kiến góp ý xây dựng từ PHHS để xem xét điều chỉnh 
phù hợp hơn trong HK2. 

 Ngày 25/1, nhà trường tổ chức “phiên chợ quê” giúp HS hiểu thêm văn hóa truyền thống 
của dân tộc VN  và trình diễn văn nghệ theo chủ đề “ Mừng Xuân” 

 Ngày 21/1, nhà trường phối hợp với một đơn vị y tế, tổ chức khám sức khỏe định kì cho tất 
cả học sinh. Những học sinh có vấn đề về sức khỏe, nhà trường sẽ trao đổi lại với phụ 
huynh để tiếp tục được chăm sóc và điều trị. 

      Thay mặt nhà trường xin chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh đã đồng hành cùng với 
nhà trường để đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong HK1 vừa qua. 
  Chúc các bậc phụ huynh và các em học sinh ngập tràn niềm vui và gặp nhiều may mắn 
nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc! 

 
  Trân trọng, 

 
Vu Thi Lan 
Hiệu Trưởng SVIS 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ phận Học vụ 
 
Kính gửi quý phụ huynh, 

 
Kính chúc quý Phụ huynh một năm mới 2019 thật tuyệt vời. Giai đoạn thi cuối học kì một đã 
kết thúc. Tôi muốn tuyên dương tinh thần  học tập chăm chỉ của các em học sinh trong suốt 
học kỳ vừa qua. Tôi biết rằng tất cả các em đã rất nỗ lực trong kỳ thi này. Thời gian thi lớp 
IGCSE 2 đã đến rất gần, các em sẽ chính thức tham gia kì thi để lấy chứng chỉ Trung học 
đại cương của Cambridge. Vì vậy, để các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, nhà trường sẽ 
thực hiện các bài thi thử với các quy trình có tính xác thực nhất có thể. 
 
Nhà trường đã tổ chức các cuộc hội thảo cho các em học sinh Trung học  như tuyên truyền 
về lối sống lành mạnh của Phòng khám Family Medical, như hội thảo chuyên đề về an toàn 
vệ sinh cho các em học sinh IGCSE 2 và theo đó là hội thảo chuyên đề về việc tuân thủ nội 
quy đạo văn trong trường học.Tất cả các bài thuyết trình trong các hội thảo này đã được 
phổ biến cho học sinh  từ lớp 6 trở lên. 
 
Tôi rất mong sẽ được chào đón tất cả các phụ huynh trong cuộc họp được tổ chức vào Thứ 
Bảy, ngày 16 tháng 02 từ 8:00 -11:00 sáng để quý phụ huynh có thể trao đổi với giáo viên 
về tình hình học tập, sự tiến bộ cũng như được xem qua các bài làm  mà các em học sinh 
đã thực hiện. Tất cả quý phụ huynh từ Tiểu học đến Trung học cơ sở đều sẽ nhận được 
email thông báo lịch họp cụ thể. Nếu quý phụ huynh cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng 
liên hệ với tôi. Chúc quý phụ huynh có một kỳ nghỉ TẾT an khang và thịnh vượng! 
 
 
Daan Ebbers 
Trưởng bộ phận học vụ 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Cố Vấn Chuyên Môn  
 

Chúc Mừng Năm Mới! Hy vọng quý  phụ Huynh đã có một mùa Giáng sinh tuyệt vời. Đầu 

tiên, tôi xin lưu ý đến các em học sinh của lớp IGCSE 1 & 2 về chương trình học hè trong 4 

tuần tại Trường Đại học Elmhurst ở Chicago, Hoa Kỳ. Các học sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm 

cuộc sống đại học trong khuôn viên trường, và học ở cấp đại học. Chương trình hè sẽ là cơ 

hội để học sinh học tập trong môi trường ở nước ngoài và phát triển các kỹ năng sống như 

kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tổ chức. Nếu quý phụ huynh muốn biết thêm thông tin, vui lòng 

xem trang web của trường hoặc gửi email cho tôi theo địa chỉ email sau: 

Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn. 

Trong tháng 1, trong cuộc họp phụ Huynh khối lớp 8,9 và IG1 tôi đã phổ biến khá cụ thể về 

“Con đường học vấn tại Trường SIS”. Cảm ơn các phụ huynh đã đến tham dự và các thông 

tin về cuộc họp cũng đã được gửi đến tất cả phụ huynh. Nếu phụ huynh nào đã bỏ lỡ cuộc 

họp hoặc muốn được tư vấn thêm về con đường học vấn tại SIS sau khi kết thúc chương 

trình IGCSE, vui lòng liên lạc tôi để sắp xếp một cuộc hẹn. 

Tôi đã và đang làm việc cùng với các em học sinh nhằm giúp các em học sinh hiểu được 

bắt nạt học đường là gì và làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn nạn bắt nạt học đường. 

Trong tuần cuối cùng của học phần, các em học sinh trung học đã tham gia buổi hội thảo về 

chống bắt nạt học đường cùng với màn trình diễn tuyệt với của nhóm nhảy hip-hop -New 

Fame, Những công việc New Fame đang thực hiện là một phần của dự án lớn hơn mang 

tên “Fight for Futures/Đấu tranh cho tương lai”, hợp tác cùng với nhiều nghệ sĩ khác  để đấu 

tranh chống lại nạn buôn người ở những khu vực có nguy cơ cao cùng với nhiều nguyên 

mailto:Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn
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nhân khác. Để biết thêm thông tin, quý phụ huynh vui lòng xem đường dẫn sau: 

https://www.facebook.com/fightingforfutures/.  

Chính vì điều này, nhà trường sẽ phát động “Tuần lễ chống bắt nạt học đường tại SIS” trong 

tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ TẾT. Trongsuốt tuần lễ này, học sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt 

động khác nhau bao gồm các hoạt động thảo luận trong tiết sinh hoạt đầu giờ, các cuộc thi 

và ngày hội “Màu trắng gắn kết /Wear White to Unite Day”. Trong ngày này học sinh có thể 

mặc áo phông trắng thay cho áo sơ mi đồng phục của trường để thể hiện tinh thần đoàn kết 

chống bắt nạt học đường. Ngày màu trắng gắn kết/ Wear White to Unite sẽ diễn ra vào thứ 

Sáu ngày 15 tháng 2. Tôi hy vọng tất cả các học sinh sẽ tham gia để thể hiện một tinh thần 

đoàn kết chống bắt nạt học đường. 

Tôi chúc toàn thể quý phụ huynh có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ, và mong được gặp mọi người 

trong học kỳ 3. 

Chúc mừng năm mới!  

Catherine Burgesss  
 
Cố Vấn Chuyên Môn 
 
Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 
 
Trong tháng vừa qua các em học sinh mẫu giáo đã có cơ hội tìm hiểu về “Giao thông”, “Tiền 
mặt tiền  ”, và “Tết cổ truyền Việt nam” 
 

Trong chủ đề đầu tiên, các em được học về cách nhận biết các loại phương tiện, tín hiệu 
đèn giao thông cũng như một số quy định về an toàn giao thông. 
 

Các em rất thích thú khi được sử dụng tiền giả trong các trò chơi. Các em tham gia mua 
sắm bằng cách sử két đựng tiền và tiền mặt. Hầu hết các học sinh đều thể hiện rất tốt trong 
việc đóng vai người bán và người mua cũng như thể hiện sự tự tin khi đi mua sắm một 
mình. Thông qua trò chơi này các em học sinh sẽ hiểu được cách mà những trưởng thành 
phải làm việc chăm chỉ như thế nào để kiếm tiền.  
 
Là những công dân năng động toàn cầu,  những trải nghiệm khám phá về Tết cổ truyền Việt 
Nam sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ về nền văn hóa các nước mình cũng như biếttôn trọng 
nền văn hóa của các nước khác. Các em sẽ tham gia nhiều hoạt động khác nhau về chủ đề 
ngày Tết như làm thiệp “ Chúc mừng năm mới” ,vẽ tranh về ngày Tết, làm bao lì xì, trang trí 
và thể hiện các ca khúc về Tết. Hầu hết các em đều rất háo hức bày tỏ ý tưởng và kế hoạch 
cho ngày Tết. Các em thích thú khi nói về kế hoạch của mình trước và trong dịp Tết với gia 
đình. Các em rất hào hứng với những món ăn và trang phục truyền thống của Việt Nam 
trong dịp Tết cổ truyển. 

Chợ Tết trong nhà là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại trường. Các em trông thật rực rỡ 
trong những bộ áo dài truyền thống đẹp mắt. Các tiết mục văn nghệ của các lớp cũng được 
các em thể hiện rất thành công. Mặc dù đây là lần đầu tiên, hội chợ đã diễn ra thành công 
với sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả mọi người. Các em còn được tham gia trò chơi dân 
gian, được trải nghiệm mua bán trong phiên chợ. Chắc chắn các em sẽ vui vẻ về nhà với 
những món hàng được mua từ phiên chợ này! 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi muốn  gửi lời cảm ơn chân thành 
đến quý phụ huynh đã tham dự cuộc họp phụ huynh vừa qua. 
Nhân cơ hội này, chúng tôi cũng muốn chúc tất cả các quý phụ huynh một Năm Mới An 
Khang và Thịnh Vượng. Hẹn gặp lại các em  vào thứ Hai, ngày 11 tháng 02 năm 2019. 
 
Võ Thị Thùy Ngân  
Trưởng khối Mẫu giáo 
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