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THÔNG TIN KỲ NÀY 

• Thông điệp của Hiệu trưởng 

• Chủ điểm đạo đức 

• Giải thưởng mục tiêu học tập toàn 

trường 

• Chính sách/ Cập nhập 

 

Tết Trung thu tại trường Quốc tế Singapore 

 

Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 
Kính gửi Quý phụ huynh,  
 
Các em học sinh đã rất chăm chỉ trong học tập trong suốt tháng 9 và 
mặc dù những ngày mưa đã xảy ra gần như hàng ngày, điều này đã 
không ngăn các em duy trì một thói quen tích cực.  
 
Thái độ tích cực là cực kỳ quan trọng trong giáo dục vì sẽ giúp học sinh 
tập trung hiệu quả hơn. Các em sẽ cố gắng hết sức trong bài học, sẵn 
sàng chấp nhận khó khăn, học hỏi nhiều hơn từ những sai lầm, và các 
em tự tin hơn khi đạt được những thành tích của mình. 
 
Mỗi buổi sáng là niềm vui lớn đối với tôi khi chào đón các em học đến 
trường. Tôi hy vọng rằng với một nụ cười rạng ngời và những cái chào 
đập tay, tôi có thể làm cho các em học sinh cảm thấy hạnh phúc hơn 
một chút và mang lại cho các em một khởi đầu tích cực cho ngày mới. 
Tạo ra một văn hóa học đường nơi học sinh cảm thấy tích cực, tự tin và 
thoải mái. Tôi hy vọng tất cả học sinh, giáo viên và phụ huynh sẽ đồng 
hành cùng tôi bằng cách chia sẻ nụ cười và sự tích cực của mình với 
những người xung quanh. 

 

  

Trân trọng,   

Thầy Ben 

Những ngày quan trọng: 
 

26-29/9: Thi ISA (Lớp 4, 6, 8) 

 

3-13/10: Kiểm tra giữa kỳ 

 

17/10: Kết thúc học phần 1 

 

18-21/10: Nghỉ kết thúc học phần 1 

 

 

 

 

Minh Anh đến từ lớp Nursery tự 
hào khoe chiếc lồng đèn trong lễ 
hội Trung thu. 
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Học sinh lớp 6 làm bài kiểm tra ISA 
(ảnh trên). Đánh giá của các trường 
Quốc tế (ISA) về kiến thức toán và 
tiếng anh, để tìm ra những điểm cần 
khắc phục cho các em. Học sinh Lớp 
7 (ảnh dưới) làm việc theo nhóm để 
tạo ra một Mô hình Môi trường sống 
đầy màu sắc. 
 

 

Chủ điểm đạo đức 

Vào tháng 9, các em học sinh đã học được 

về đức tính Kiên nhẫn và rộng lượng. 

Kiên nhẫn là hy vọng thầm lặng và tin tưởng 
rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kỳ vọng 
của mình. Cố gắng chờ đợi mà không hề 
than phiền. Bạn khoan dung và chấp nhận 
những khó khăn và sai lầm. Bạn hình dung 
được kết quả và kiên trì để đạt được những 
nỗ lực đó. Kiên nhẫn là một cam kết cho 
tương lai.  
 
Sự rộng lượng là cho đi và chia sẻ. Bạn 
thoải mái cho đi mà không mưu cầu được 
nhận lại. Bạn tìm cách cho người khác hạnh 
phúc, và chia sẻ và cho đi cũng là một niềm 
vui. Sự rộng lượng là một trong những cách 
tốt nhất để thể hiện tình yêu và tình bạn.  

Mục tiêu học tập toàn trường 

Mục tiêu học tập toàn trường của tháng 9 là 
khuyến khích học sinh tự tin trong giao tiếp, 
những bạn có thể hiện sự thành thạo trong 
việc đọc, viết, nói và nghe. Tự tin giao tiếp 
trao đổi cộng tác với những người khác và 
sáng tạo diễn đạt trong giao tiếp. 
 
Bạn muốn tự tin hơn? 
 

1. Chân thành, trung thực và cởi mở. 

Hãy là chính bạn. 

2. Lắng nghe một cách tích cực và chu 

đáo. (Lắng nghe trước khi chia sẻ ý 

kiến) 

3. Cố gắng hiểu cảm xúc và mong 

muốn của người khác. (nên đồng 

cảm để hiểu rõ hơn) 

4. Hãy nhớ rằng giao tiếp là một kỹ 

năng, và giống như các kỹ năng 

khác, giao tiếp sẽ cải thiện khi thực 

hành. Thực Hành Thực Hành Thực 

Hành 

Giải thưởng SWLG của chúng tôi dành cho 
những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành 
tích cao nhất. Những người chiến thắng 
trong tháng này như sau:  
 
 
 

 Học sinh lớp 5: Quỳnh Anh và Mỹ 
Phụng – đã tìm ra cách để cả hai cùng 
chơi chung 1 chiếc xích đu. 
 

Học sinh kiên nhẫn và rộng lượng 
chia sẻ tình bạn với thầy Ben trong 
buổi sinh hoạt buổi sáng (ảnh trên) 
trong khi các các em học sinh khác 
mỉm cười chờ khám sức khỏe định kỳ 
(ảnh dưới). 
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Học sinh SIS cúi người di chuyển 
trong giờ tập huấn phòng cháy chữa 
cháy. 

Giải thưởng tự tin trong giao tiếp 
Nursey - Bùi Tường Minh Anh, K1 - 
Nguyễn Gia Bách, K2 - Nguyễn Quang 
Phú, Prep - Suezaki Jin, Y1 - Võ Vi 
Xuân, Y2 - Nguyễn Thụy Bảo Ngọc, Y3 
- Dương Trí Đức, Y4 - Võ Huy Thịnh, Y5 
- Trần Mỹ Anh, Y6 - Tạ Đức Trí, Y7 - Lê 
Nguyên Long, Y8 - Trần Công Vinh, Y9 
- Nguyễn Nhật Nam Phương, Y10 - Lê 
Trung Tín 

 

Xin chúc mừng 

Các em đã đoạt giải! 

 
Chính sách/ Cập nhập 

DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ SAU GIỜ HỌC 
Nhà trường xin trân trọng thông báo “Dịch 
vụ Trông trẻ sau giờ học” dành cho học sinh 
từ lớp Nhà trẻ đến Dự bị Tiểu học sẽ được 
tổ chức từ Năm học 2022 – 2023. 

  
Chi tiết về Dịch vụ như sau: 

1 Ngày cung cấp dịch vụ: Từ Thứ Hai 

tới Thứ Sáu 

2 Thời gian dịch vụ: 3:30 chiều tới 

6:00 chiều 

3 Phí dịch vụ (đã bao gồm một bữa 

ăn nhẹ): 8.500.000 VNĐ / Học phần 

4 Phí đặt cọc 2.220.000 VNĐ cần 

được thanh toán khi đăng ký dịch 

vụ. 

5 Nhà trường không cung cấp Dịch vụ 

Xe buýt cho học sinh đăng ký Dịch 

vụ Trông trẻ sau giờ học. 

Để biết thêm thông tin về đăng ký dịch vụ, 
Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với Văn 
phòng Trường. 
  
 

 

 

 

Hải Lâm lớp 1 đang chăm chỉ thực 
hiện mô hình cây gia phả đáng yêu.  

Học sinh từ Lớp 4 đến Lớp 6 được 
hướng dẫn kỹ năng đá bóng cơ bản 
trong giờ ngoại khóa. 
 

Thầy Aaran, thầy Peter, và cô Nga 
cẩn thận chấm điểm phần thi trang trí 
lồng đèn. 
 

Thầy Phước truyền microphone cùng 
với nụ cười rạng ngời khi hỏi về nội 
dung của ngày Tết Trung thu.  
 

Học sinh lớp K1 Hát với cô Tú trong 
giờ học tiếng Việt. 

 

 

 

 

 


