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Tháng 2/2021 

 
Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
Chào mừng tất cả mọị người đã quay trở lại sau kỳ nghỉ TẾT. Tôi hi vọng mọi người đã có 
những khoảng thời gian thật tuyệt vời bên gia đình của mình. Thật may mắn khi Đà Nẵng 
chưa có trường hợp lây nhiễm COVID trong cộng đồng, vì vậy, mọi hoạt động của trường vẫn 
có thể tiếp diễn bình thường với các biện pháp phòng chống dịch. 
Để thực hiện phòng chống dịch COVID, nhà trường cần: 

o Giới hạn khách tham quan vào khuôn viên trường 
o Kiểm tra nhiệt độ 
o Đeo khẩu trang! Yêu cầu tất cả các em học sinh, nhân viên và phụ huynh cần phải 

đeo khẩu trang ngay cả bên trong cũng như bên ngoài trường. 
o Thường xuyên sát khuẩn/ rửa tay 
o Giữ khoảng cách 
o Không tổ chức bất kỳ các hoạt đông dã ngoại, chương trình giáo dục kỹ năng sống 

OBV hoặc các sự kiện thi đấu thể thao với các trường khác cho đến khi có thông báo 
mới. 

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh đã luôn hỗ trợ và thông cảm trong 
những giai đoạn khó khăn này. Nhà trường cần phải tuân thủ để bảo vệ chúng ta và thực hiện 
theo chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương. 
Sau kỳ nghỉ Tết, trường đã có thêm nhiều học sinh mới. Cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng 
lựa chọn trường của chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng chào đón quý phụ huynh đã tham 
gia vào cộng đồng toàn trường. Giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ cập nhật tình hình học 
tập với quý phụ huynh thông qua các ứng dụng trực tuyến. 
Đây là thời điểm quan trọng mà các em học sinh cần tập trung vào việc học. Bởi vì, theo thông 
thường Học phần 3 là thời điểm học sinh sẽ tiến bộ đáng kể nhất. Do đó, các em học sinh 
nên tuân thủ theo nề nếp và thói quen trong học tập được thiết lập bởi các giáo viên chủ 
nhiệm. Đồng thời rất mong quý phụ huynh sẽ hỗ trợ trong việc đảm bảo các em học sinh hoàn 
thành bài tập về nhà, thường xuyên luyện đọc và tham gia học chương trình DynEd ở nhà. 
Những điều này sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức cũng như tiến bộ hơn trong quá 
trình học tập của mình. 
Các em học sinh cần nhận thức rằng để đạt kết quả học tập tốt cần phải kết hợp việc tham 
gia đầy đủ các giờ học trên lớp cũng như thường xuyên tự học ở nhà. Các em cần luyện đọc 
và kiểm tra bài tập của mình và quan trọng hơn nữa là nhờ giáo viên trợ giúp về những vấn 
đề mà các em chưa hiểu một cách tường tận. Giáo dục là mối quan hệ đồng nhất. Xin lưu ý 
rằng cũng giống như hầu hết quý phụ huynh chúng tôi luôn mong muốn các em học sinh sẽ 
gặt hái được nhiều thành công trên con đường học vấn của mình. 
Hiệu Trưởng 
Christopher Bradley  
 

Sự kiện sắp tới: 
Chương trình Tìm kiếm tài năng diễn ra vào ngày thứ Sáu, tháng 3 năm 2021 
Tháng đọc sách diễn ra vào tháng 3 năm 2021 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Trong tháng 2, học sinh được nghỉ tết truyền thống của Việt Nam để đoàn tụ và du xuân cùng 
gia đình (từ ngày 6-21/2). 
Ngày 22/2 trở lại lớp học các em rất vui vẻ , bắt tay ngay vào việc học tập với chất lượng cao, 
trong đó chủ đề lớn được nhà trường đặc biệt chú trọng là hướng dẫn học sinh  thực hiện tốt 
nội dung  5K ( khẩu trang ,khử khuẩn , khoảng cách , không tụ tập đông người , khai báo y 
tế )  để phòng tránh dịch Covid 19 và  xây dựng một trường học tuyệt đối an toàn.   
Ngoài ra,nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi : Viết thư quốc tế UPU lần 
thứ 50 với chủ đề “ Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm 
của mình về đại dịch Covid -19”. Kết quả có 40% học sinh tham gia, nhà trường chấm chọn 
được 10 bài hay nhất gửi cho ban tổ chức dự thi cấpThành phố. 
Một số công tác chính của tháng 3/2021 như sau: 

o Ngày 4/3 học sinh lớp 9 dự thi học sinh giỏi cấp Thành phố. 
o Từ 10-19/3, nhà trường tổ chức khảo sát giữa HK2 cho tất cả Học sinh. 
o Cuối tháng 3, GVCN các lớp sẽ gửi phiếu đánh giá học sinh giữa HK2 về gia 

đình cho phụ huynh. 
o Giáo viên lớp 1,2,6 đi tập huấn thay sách ,thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông mới. 
Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 
Chúc các bậc phụ huynh đầu xuân mới 2021 tràn đầy niềm vui và mọi sự như ý! 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (Trung Học)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Câu Lạc bộ sau giờ học: 
Các câu lạc bộ sau giờ học sẽ diễn ra trong vòng 6 tuần, bắt đầu vào thứ 2 ngày 22 tháng 2 
và kết thúc vào thứ 6 ngày 2 tháng 4 vào khung giờ từ lúc 4 giờ 05 đến 4 giờ 45 chiều.  
Phụ huynh vui lòng đón học sinh bằng phương tiện cá nhân vì nhà trường sẽ không sắp xếp 
xe buýt cho những học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa.  
Các câu lạc bộ có trong học phần này gồm có CLB sách, CLB Lego(s), CLB Khúc Côn Cầu, 
CLB Tiếng Trung, CLB Tiếng Anh hùng biện, CLB âm nhạc, và CLB Yoga.  Các CLB là sân 
chơi bổ ích giúp các em rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, phát triển tính chủ động, sáng tạo, 
đồng thời cũng cố những đức tính vốn có như tinh thần đồng đội, lạc quan, sáng tạo và sự tự 
tin. Do tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID, nên CLB bơi lội trong học phần 3 sẽ hoãn 
đến học phần 4. Do đó các em học sinh đã đăng ký CLB này có thể tham gia vào học phần 
sau. 
Hoãn chương trình giáo dục kỹ năng sống và Tìm kiếm tài năng SIS: 
Do tình hình dịch bệnh COVID đang bùng phát ở cả miền Bắc và Nam Việt Nam, chương 
trình giáo dục kỹ năng sống của trường SIS Đà Nẵng sẽ bị hoãn cho đến khi mọi thứ được 
đảm bảo an toàn cho chuyến đi đến Quy Nhơn. Vì không cho phép lượng lớn học sinh tập 
trung ở trường cùng một lúc, chương trình Tìm kiếm tài năng SIS cũng sẽ tạm thời bị hoãn 
lại. Lịch mới sẽ được cập nhật đến quý phụ huynh trong Bản tin tháng tới.  
Cảm ơn quý phụ huynh đã thông cảm. 
Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (THCS) 
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Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Trong tuần đầu tiên của tháng Hai, chúng tôi đã thấy được sự nổ lực của hầu hết các em học 
sinh trong việc tham gia tích cực tuần lễ Dyned. Vì vậy, nhà trường muốn tuyên dương những 
thành tích xuất sắc của các em học sinh trong chương trình học tiếng Anh này. 
Một lần nữa xin được chúc mừng các nhà vô địch của chương trình Dyned: 

o Em Dương Gia Bảo lớp 6L quốc tế 
o Em Alex An Aaboe lớp 5L quốc tế 
o Em Nguyễn Đức Khôi lớp 3A song ngữ 
o Nguyễn Trần Xuân Mai lớp 8L quốc tế 
o Em Nguyễn Đình Nam lớp 7A song ngữ 
o Em Adam Hamdy lớp 6L quốc tế 

Đồng thời xin chúc mừng lớp 3A, 5L và 6L đã dành chiến thắng với một bữa tiệc pizza vì đã 
có nhiều giờ nhất trong việc tham gia chương trình Dyned trong tuần lễ này. 
Tôi hi vọng các em sẽ tiếp tục sử dụng chương trình Dyned để cải thiện các kỹ năng tiếng 
Anh của mình ở nhà. 
Rất mong quý phụ huynh sẽ hỗ trợ khuyến khích các em học sinh tham gia chương trình 
Dyned ít nhất 1 giờ mỗi tuần ở nhà. 
Trân trọng, 
Bradman Philip McCarthy  
Hiệu phó (khối Tiểu học) 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Trung học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Xin chúc mừng các em học sinh NCC đã vừa hoàn thành kỳ thi đầu tiên của Chứng chỉ Quốc 
tế Bậc 3 - International Foundation Diploma for Higher Education Studies (L3IFDHES) trong 
tuần đầu của tháng Hai. Kết quả thi sẽ được thông báo vào cuối tháng 4. 
Theo xác nhận của tổ chức quốc tế Cambridge kỳ thi dành cho chương trình IGCSE sẽ vẫn 
tiến hành trong năm học này ở Việt Nam.  Các em học sinh đều đã đăng ký dự thi thành công 
và đã nhận được thông báo ngày và giờ thi. Hiện nay, các em học sinh IGCSE 2 đã hoàn 
thành  hầu hết nội dung các môn học IGCSE và đang tiến hành ôn tập và thực hành thi thử. 
Chúc các em học sinh Trung học sẽ đạt kết quả cao trong các kỳ thi của năm 2021 này.  
Nếu quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các kỳ thi sắp tới, vui lòng liên hệ 
với tôi qua địa chỉ emai- harriet.casswell@danang.sis.edu.vn. 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận học vụ (THCS) 

 
 

Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Tiểu học) 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
Chào mừng tất cả các em học sinh đã quay trở lại, tôi hi vọng mọi người đã có một kỳ nghỉ 
thật tuyệt vời! Tôi rất vui khi trường chúng ta sẽ tổ chức Tuần lễ đọc sách trong tháng Ba. 
Sự kiện này được tổ chức dành riêng cho các em học sinh Tiểu học và Trung học. Một loạt 
hoạt động và cuộc thi sẽ được tổ chức trong tuần lễ này nhằm khuyến khích và thúc đẩy các 
em học sinh đọc sách. Xin lưu ý, hiện nay thư viện trường đang có rất nhiều sách hay và thú 
vị mà các em học sinh có thể mượn đọc hoặc mượn về nhà.  
Trân trọng, 
Nail Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 
Thông điệp từ Giáo Viên Tư Vấn 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
Theo tiến trình học tập trong năm học này, đây là thời điểm quan trọng mà quý phụ huynh và 
các em học sinh nên cân nhắc về các lựa chọn con đường học vấn cho các em trong năm 
học tới. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng các em học sinh sau khi hoàn thành 
xong chương trình IGCSE 2, sẽ có thể tiếp tục theo học chương trình Cấp độ AS/A tại trường 
SIS@ Đà Nẵng. Học phí chương trình mới này sẽ sớm được gửi đến quý phụ huynh. Chương 
trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 International Foundation Diploma for Higher Education Studies 
(L3IFDHES) cũng sẽ được tiếp tục cung cấp trong năm học mới. Vui lòng tham khảo các đoạn 
video bên dưới là thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo tại trường SIS Đà Nẵng. Nếu 
quý phụ huynh quan tâm các chương trình học cho các em trong năm học tới, hoặc có bất kỳ 
thắc mắc nào vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ: catherine.burgess@danang.sis.edu.vn.  

mailto:catherine.burgess@danang.sis.edu.vn
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Đoạn video về chương trình quốc tế NCC IFD: https://youtu.be/MJtV2lY_5tQ 
Đoạn video về chương trình cấp độ A-Levels: https://youtu.be/MNvFKiCwevo 
Đoạn video về chương trình quốc tế Cambridge IGCSE: https://youtu.be/QXQdyKBiTZI 
Trân trọng, 
Cat Burgess  
Giáo viên tư vấn 

 

 
 

Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo  

Kính gửi Quý phụ huynh, 
Chúc mừng năm mới đến toàn thể quý phụ huynh và các em học sinh! Xin chào mừng quý 
phụ huynh và các em học sinh mới đăng ký nhập học chương trình Mẫu Giáo trong tháng 
này. Chúc các em sẽ có khoảng thời gian học tập thật tuyệt vời sắp tới và làm quen với nhiều 
bạn và cô giáo mới.  Ngoài ra, tôi hi vọng các em sẽ có nhiều cơ hội học tập thật vui vẻ trong 
môi trường giáo dục quốc tế. Xin chào đón tất cả phụ huynh và các em học sinh đã quay trở 
lại trường sau những ngày nghỉ lễ. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy các em trở lại trường 
đầy khỏe mạnh, sẵn sàng học, chơi và cùng nhau phát triển. 
Các em mẫu giáo đã có cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm ngày TẾT truyền thống và đồng thời 
vẫn tuân thủ các chỉ đạo phòng chống COVID-19. Các em đã tham gia hàng loạt trò chơi dân 
gian và các hoạt động bổ ích tại các lớp do giáo viên tổ chức. 
Tháng 3 với chủ đề “Thực vật”. Các em sẽ tìm hiểu và khám phá một số kiến thức khoa học 
về các loại Trái cây, Hoa quả, Rau xanh và Môi trường sống của các loài Thực vật và Cây 
trồng trong các giờ học khoa học xã hội và mội trường. Dự án làm vườn sẽ sớm bắt đầu tại 
khu vườn sạch của trường chúng ta. 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

https://youtu.be/MJtV2lY_5tQ
https://youtu.be/MNvFKiCwevo
https://youtu.be/QXQdyKBiTZI

