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CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
 

Chào mừng tất cả các em, Quý phụ huynh và toàn thể 

thầy cô giáo đã quay trở lại trường. Mặc dù chúng ta 

chỉ học thêm vài tuần trước khi nghỉ tết, tuy nhiên 

quãng thời gian này chúng ta khá bận rộn với nhiều 

hoạt động sắp sắp diễn ra. 

 

Toàn trường đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn 

nghệ chào Xuân và sẽ trao danh hiệu, chứng nhận dành 

cho các em học sinh. Sắp tới chúng ta cũng sẽ có ngày 

STEM, họp phụ huynh và báo cáo kết quả học kỳ I. 

 

Như những bản tin trước, nhà trường muốn gửi lời cảm 

ơn tới tất cả đội ngũ nhân viên và qúy phụ huynh vì đã 

luôn nổ lực và hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động 

diễn ra suốt từ tháng Một cho đến cuối năm. 

 

Chúc Mừng Năm Mới, Vạn Sự Như Ý! 
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CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

Chúc tất cả các em, Quý phụ huynh và đội ngũ nhân viên nhà 

trường một năm mới tràn đầy sức khỏe, thịnh vượng và bình an. 

Cảm ơn vì đã luôn hỗ trợ nhà trường vô điều kiện, và mong mọi 

người nghỉ Tết bình an. 

NỘI DUNG CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc Mừng Năm Mới 

Học sinh của Học phần 

KIK Chuẩn bịđón Xuân 

Phòng Nhạc đã được thay mới 

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng 

Chứng chỉDyned 

Học sinh Trung học cơ sở 

Giờ Lập Trình 

Hoạt động Từ thiện ở Trại Mồ Côi 
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HỌC SINH CỦA HỌC PHẦN 
 
 

 
Danh hiệu học sinh của Học phần 2 đã được trao cho các em học sinh trong buổi họp mặt toàn trường 

diễn ra vào ngày 13, tháng Một, năm 2021 vừa qua. Trong vai trò hướng học sinh đến việc theo đuổi 

“mục tiêu học tập Toàn trường”, tất cả các giải thưởng cho năm học này đều sẽ được dựa trên tiêu chí 

học sinh năng động & có trách nhiệm. Học sinh đạt được danh hiệu này sẽ là tấm gương điển hình của 

một học sinh biết giúp đỡ, có đạo đức tốt, lịch thiệp và giàu lòng vị tha. Đây không phải là danh hiệu 

dựa vào học lực, “mục tiêu học tập toàn trường” (SWLG) sẽ là thước đo đánh giá các mối quan hệ của 

học sinh trong phạm vi trường học. Đây được xem là giải thưởng khuyến khích các em trở thành một 

phần của cộng đồng học sinh có những nghĩa cử cao đẹp. Tất cả các giáo viên sẽ chọn ra những học 

sinh có những phẩm chất nên trên; học sinh nào được bầu chọn nhiều nhất sẽ là người dành được danh 

hiệu. 

 

KHỐI MẪU GIÁO CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT 
 
 

 
Tất cả chúng ta đã có một kỳ nghỉ Giáng sinh an lành và chỉ có năm tuần học trước đợt nghỉ Tết. Tất cả 

các em đang rất hào hứng cho buổi biểu diễn văn nghệ sắp tới tại trường- Buổi biểu diễn văn nghệ Chào 

Xuân (Tết Âm lịch)-ngày Tết cổ truyền của dân tộc và là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Các 

em nhỏ khối Mẫu giáo đang hăng say luyện tập cho các tiết mục biểu diễn. Lớp K1 Hội nhập và Song 

ngữ sẽ nhảy điệu “Trống Cơm”. Các em sẽ mặc những bộ trang phục đầy màu sắc- áo dài truyền thống. 

Dịp này các thầy cô của chúng ta cũng đang bận rộn trang trí TẾT. 

 

Do giản cách xã hội vì Covid-19, chúng ta không thể mời Quý phụ huynh đến chung vui trong buổi văn 

nghệ chào Xuân diễn ra vào ngày 5, tháng Hai sắp tới được. Tuy vậy, nhà trường sẽ đăng tải hình ảnh 

và một số video để Quý phụ huynh có thể tiện xem lại. 
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PHÒNG HỌC NHẠC ĐƯỢC TÂN TRANG LẠI 
 

Kinderworld đang tiếp tục đầu tư cho các lớp học cũng như cung cấp thêm trang thiết bị trong nhà trường, 

trong đó có phòng học nhạc vừa mới được tân trang lại hoàn toàn. Phòng học Nhạc của chúng ta đã 

được cách âm, có hệ thống ánh sáng và kho cất giữ nhạc cụ cũng tốt hơn. 

 

KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 
 

Các em học sinh của SIS chúng ta đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic tiếng Anh qua mạng ở Việt 

Nam. Một số em đã giành được các giải khá cao, dưới đây là danh sách và giải thưởng mà các em đã 

đạt được. 

 

Phạm Nguyên Khang, học sinh lớp 3G đạt danh hiệu Top 10 cấp Tỉnh 

Đậu Châu Anh, học sinh lớp 4G đạt giải Nhất cấp Trường Phạm 

Phạm Minh Quang, học sinh lớp 5G đạt giải nhất cấp Trường 

Lê Minh Khuê, học sinh lớp 6G đạt giải Nhất cấp tỉnh, đạt giải Ba cấp Quốc gia Anthony 

Nguyễn Sith Ratanavong, học sinh lớp 7G đạt danh hiệu top 10 cấp Tỉnh 

 

Thầy cô rất tự hào về những thành tích mà các em đã đạt được và tin tưởng rằng các em sẽ tiếp tục gặt 

hái được nhiều thành công hơn nữa. 

 

Lời dặn dò 
 

- Nhà trường sẽ nghỉ tết từ Thứ Sáu, ngày 5 tháng 2, năm 2021 

- Nhà trường sẽ hoạt động trở lại vào ngày thứ Hai, ngày 22 tháng Hai, năm 2021 

mailto:enquiry@vungtau.sis.edu.vn
mailto:enquiry@vungtau.sis.edu.vn
http://www.vungtau.sis.edu.vn/


January 2021 SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VUNG TAU 

E: enquiry@vungtau.sis.edu.vn 

E: enquiry@vungtau.sis.edu.vn T: (84) 0254 7301 777 www.vungtau.sis.edu.vn 

 

 

 
 

CHỨNG CHỈ DYNED 

 

Tuần trước, nhiều học sinh của SIS Vũng Tàu đã được nhận chứng chỉ DynEd vì những nổ tuân thủ 

đúng yêu cầu của chương trình học trực tuyến. Các em đã hoàn thành xuất sắc cấp độ học của mình và 

tiếp tục với cấp độ tiếp theo. Nhờ vậy, các em đã nhận được chứng chỉ chứng nhận hoàn thành cấp học 

của mình. Chứng chỉ DynEd được cấp bởi Trụ sở chính của DynEd tại California, USA. Chứng chỉ này 

là thước đo để công nhận khả năng thành thạo trong tiếng Anh của các em. 

 

Bất cứ học sinh nào cũng có thể nhận được chứng chỉ DynEd nếu các em biết nổ lực trong học tập. Các 

em chỉ cần học 30 phút mỗi ngày, kéo dài 5 ngày mỗi tuần. Trong suốt quá trình học, các em cần tuân 

thủ cách sử dụng tất cả các chức năng của chương trình (chẳng hạn như sử dụng nút lặp, nút ghi âm 

giọng nói, lắng nghe bản ghi âm…). Điểm số học tập của các em sẽ được cải thiện nhờ điểm thưởng 

cho việc tuân thủ đúng cho các bước học. Việc duy trì điểm số học tập tốt sẽ giúp học sinh hoàn thành 

cấp độ của mình nhanh hơn. Cuối cùng, các em sẽ cần hoàn thành ít nhất 80% tất cả các giáo trình và 

hoàn thành bài kiểm tra để có được chứng chỉ này. 

 

Học tiếng Anh trên DynEd không chỉ để lấy chứng chỉ mà các em còn có nhiều mục tiêu hơn nữa, trong 

số đó Nhà Trường còn muốn thông qua ứng dụng DynEd để xây dựng một số kỹ năng sử dụng tiếng 

Anh nhằm hỗ trợ cho các em trong tương lai. Nhà Trường hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục nỗ lực hết 

mình trong học tập. 

 

TIẾNG ANH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 
 

 
Năm học này, các em khối Trung học Cơ sở đang được học tiếng Anh dựa trên việc sử dụng nhiều dạng 

sơ đồ. Điều này giúp các em nắm được cách sử dụng ngôn ngữ cấu trúc như từ nối, động từ, trạng từ và 

tính từ… Sơ đồ trình bày như “các trạm dừng chân” mà các em có thể ghé thăm để tìm lấy từ khóa giúp 

hỗ trợ trong văn viết. Cùng với sự hướng dẫn của giáo viên sẽ giúp cho các em thành thạo hơn trong kỹ 

năng viết vì các em có thể ghi nhớ các cấu trúc ngôn ngữ và bắt đầu áp dụng một cách trực quan vào 

bài làm của mình. 
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GIỜ LẬP TRÌNH 
 

Học sinh lớp 4 và 5 đã nhận được chứng chỉ tham gia giờ lập trình. Giờ lập trình là một sáng kiến toàn 

cầu có mặt ở trên 180 quốc gia. Chương trình được thiết kế nhầm giới thiệu về lập trình cho các em nhỏ. 

Với chương trình giờ lập trình, các em có thể học về lập trình thông qua các hoạt động vui nhộn. Giờ lập 

trình giúp các em giải mã và dễ dàng tiếp cận với nó hơn. 
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HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TẠI TRẠI MỒ CÔI 
 

Học sinh lớp IGCSE sẽ thay mặt toàn trường đến thăm một trại trẻ 

mồ côi tại địa phương, đây là một hoạt động truyền thống hàng 

năm của nhà trường. Tuy nhiên năm nay các em sẽ đến thăm các 

em vào dịp Tết thay vì dịp Giáng Sinh như mọi năm. 

 

Ngày Tết là một trong những dịp lễ quan trọng nhất đối với người 

Việt, đây cũng là khoảng thời gian gia đình đoàn tụ và sum vầy. 

Tuy nhiên, với các em nhỏ ở trại mồ côi, những người kém may 

mắn, các em không có được những niềm vui này như những đứa 

trẻ khác. Chính vì vậy, học sinh lớp IGCSE mong muốn mang 

niềm vui đến trại mồ côi với những món quà từ thiện và các hoạt 

động vui chơi. Các em hy vọng sẽ thắp bừng lên không khí và 

mang đến cho các em nhỏ một cái Tết đáng nhớ. 

 

Các em học sinh của chúng ta đến thăm trại mồ côi vào sáng ngày 4, tháng Hai, 2021 để phát quà từ 

thiện, tiền lì xì, và mang tới hoạt động thủ công và mỹ thuật. Giống như những năm trước, nhà trường 

khuyến khích phụ huynh và các em quyên góp những món quà từ thiện vào những tuần giáp tết. Sẽ thật 

tuyệt nếu quà từ thiện là những thực phẩm đóng gói và một số phần quà như gạo, sữa, thức ăn đóng 

hộp, snack, phở, kẹo và những mặt hàng khác như đồ chơi, văn phòng phẩm. Ngày Tết cổ truyền là một 

dịp rất đặc biệt với tất cả chúng ta, và nhà trường hy vọng rằng chúng ta có thể sẻ chia với các em niềm 

vui nho nhỏ, không chỉ với tư cách là một trường học, mà còn như một gia đình của các em. Cuối cùng, 

những điều bé nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Nhà trường mong nhận được tấm lòng hảo tâm từ 

Qúy phụ huynh và các em học sinh! 
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