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Kính chào Quý phụ huynh, 

Thời gian qua, trường đã tổ chức các cuộc họp để tất cả phụ 

huynh có cơ hội trao đổi, thảo luận với giáo viên chủ nhiệm về 

những tiến bộ và kết quả học tập của con em mình. Nếu phụ 

huynh nào chưa thể tham dự cuộc họp, vui lòng sắp xếp thời 

gian phù hợp để gặp giáo viên ngay khi có thể. 

Trong hai năm qua, nhà trường đã chuẩn bị Báo cáo tự đánh 

giá của WASC cho việc kiểm định chất lượng của trường. 

Vào tháng ba đến, nhà trường sẽ tham gia đợt kiểm định của 

Hiệp hội WASC – Hiệp hội các trường Phổ thông và Cao 

đẳng miền Tây Hoa Kỳ tại trường.  

Mô hình Hội nghị ASEAN 

Học sinh lớp IGCSE 2 thật hân hạnh được mời tham dự Mô 

hình Hội nghị ASEAN, sẽ diễn ra tại Học viện Hwa Chong 

Singapore từ ngày 7/3 đến 11/3/2016. Tám học sinh của lớp 

đã được bầu chọn để tham gia hội nghị này. 

Một trong những mục tiêu chính của Hội nghị trong suốt một 

tuần lễ là tăng cường hiểu biết cho học sinh về Cộng đồng 

các nước ASEAN. Hội nghị nhằm mô phỏng lại Hội nghị các 

nước ASEAN, hội tụ tất cả những học sinh đến từ các nước 

thành viên trong khối. Các em học sinh sẽ đóng vai trò là các 

nhà ngoại giao đến từ mười nước thành viên ASEAN và thực 

hiện nghiên cứu, tranh luận về lãnh thổ cũng như những vấn 

đề toàn cầu mà các nước trong khu vực đang phải đối mặt. 

Các vấn đề thảo luận xoay quanh chủ đề về Môi trường, Kinh 

tế, Giáo dục, Xã hội, An ninh và Công nghệ. Những chủ đề 

này đều nằm trong môn Viễn Cảnh Toàn Cầu của học sinh 

IGCSE.  

Các em sẽ tham gia hội nghị cùng cô Kelsey, trưởng bộ phận 

học vụ kiêm giáo viên bộ môn Viễn Cảnh Toàn cầu. 

Chúng ta rất mong được cập nhật tin tức về những trải 

nghiệm đáng quý của học sinh tại Singapore ngay khi quay 

trở về Đà Nẵng. 

 

  

 

MỤC LỤC 

 Mô Hình Hội Nghị ASEAN 

 Thông điệp từ thầy Hiệu Phó 

 Chuyến kiểm định của WASC 

 Thông điệp của cô Hiệu 

trưởng chương trình Việt Nam 

 Thông điệp của trưởng bộ 

phận học vụ 

 Những ngày cần nhớ 
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Học sinh lớp 5 đang tìm hiểu về Đại Dương trong 

ngày Hệ Sinh Thái 
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Chương trình Đạo đức 

Học phần này, học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp phổ thông sẽ 

cùng tham gia tìm hiểu về những chủ đề Đạo đức sau: 

Đức tính kiên nhẫn, tính trung thực, tính tự kỷ luật và sự lạc 

quan. 

Chương trình Đạo đức của nhà trường được thiết kế hỗ trợ 

học sinh phát triển một cách toàn diện về thành tích học tập, 

sự trưởng thành trong xã hội cũng như cảm xúc và hành vi 

ứng xử. 

Các lớp tiểu học và trung học sẽ thay phiên nhau trình bày 

những chủ đề này trong buổi sinh hoạt thứ sáu hai tuần một 

lần. Những Mục tiêu Học tập Toàn Trường cũng sẽ được 

từng lớp trình bày thay phiên nhau trong những buổi sinh hoạt 

khác. 

Khu vườn của các em lớp Mẫu giáo 

Trước kỳ nghỉ cuối học phần hai, các em học sinh từ lớp Mẫu 

giáo nhỏ đến lớp Dự bị tiểu học đã rất bận rộn trồng cây tại 

khuôn viên vườn rau trường. 

Tháng này, các em đã có thể thu hoạch rau củ sau những giờ 

làm vườn chăm chỉ và phấn khởi đem thành quả về nhà cùng 

thưởng thức với gia đình. Đây là cơ hội tốt để các em ứng 

dụng những kỹ năng giải quyết vấn đề và hình thành thói 

quen ăn uống tốt cho sức khỏe. Chương trình này cũng nhằm 

hỗ trợ cho chủ đề học của bé, “Thức ăn và Chế độ dinh 

dưỡng”. Học sinh sẽ tiếp tục công việc làm vườn trong học 

phần này khi học chủ đề về Cây trồng và Các loài hoa. 

Tháng Ba, tháng đọc sách 

Nhiều năm nay, học sinh trường Quốc tế Singapore tại Đà 

Nẵng luôn đón mừng tháng ba bằng tháng Đọc Sách để kỷ 

niệm những tác phẩm được yêu mến của Dr. Seuss. Trong 

suốt tháng ba, học sinh luôn cố gắng dành ra nhiều thời gian 

đọc sách nhất có thể. Các em cũng rất vui được tự tay trang 

trí các cửa lớp bằng những hình ảnh tựa sách mà các em yêu 

thích. Nhà trường hy vọng phong trào đọc sách này sẽ được 

hưởng ứng ở trường cũng như ở nhà và không chỉ trong 

tháng ba mà xuyên suốt cả năm học. 

Chúc tất cả Quý phụ huynh một tháng đầy vui vẻ phía trước. 

 

Trân trọng, 

Lesley Walker 

Thông điệp từ thầy hiệu phó 

 

Chuyến kiểm định của WASC 

Từ ngày 13/3 đến ngày 18/3, trường chúng ta được đón chào 

những vị khách đặc biệt. Hy vọng mọi người đều đã biết 

những vị khách đặc biệt với châm ngôn “Lấy Học Sinh Làm 

Trọng Tâm”, họ là đoàn kiểm tra của WASC-Hiệp Hội Các 

Trường Trung Học Và Cao Đẳng Miền Tây Hoa Kỳ.  

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 2  năm 2016 
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Học sinh lớp 8 học hỏi được nhiều điều hay qua 

phần trang trí theo chủ đề - Khu rừng Nhiệt đới 

trong ngày Hệ Sinh Thái 

Những học sinh hiểu biết về công nghệ thích thú 

luyện đọc trong giờ Tin học 

Học sinh lớp 1 SN chào mừng năm Bính Thân trong 

buổi sinh hoạt đầu tiên của năm 
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Trong những năm vừa qua, trường SIS đã luôn nỗ lực không 

ngừng để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. WASC có trụ 

sở tại bang California, Mỹ; là tổ chức đã kiểm định và chứng 

nhận cho nhiều trường ở bang California và chịu trách nhiệm 

kiểm định cho hàng ngàn trường học ở châu Á. 

Đạt được kiểm định của WASC có nghĩa là trường đã đáp 

ứng yêu cầu giáo dục tiêu chuẩn chất lượng cao.  

Đoàn kiểm tra của WASC bao gồm chuyên viên quản lý giáo 

dục và giáo viên đến từ các trường đã được WASC công 

nhận và đã được đào tạo đặc biệt. 

 

Trong chuyến kiểm định, bên cạnh hoạt động gặp gỡ đội ngũ 

quản lý hành chính, giáo viên, phụ huynh và học sinh, đoàn 

kiểm tra cũng sẽ tập trung kiểm tra Báo Cáo Tự Đánh Giá 

của trường. 

Báo Cáo tập trung phân tích bốn lĩnh vực chính bao gồm: tổ 

chức hoạt động của trường, chương trình học và phương 

pháp giảng dạy, phúc lợi của học sinh, nguồn tài chính và 

nhân lực. Đoàn kiểm tra sẽ thẩm định những phân tích trong 

báo cáo khi kiểm tra tại trường. Yếu tố quan trọng khác cũng 

sẽ được đánh giá đó là năng lực dạy và khả năng thực hiện 

Mục Tiêu Học Tập Toàn Trường. Kết thúc chuyến đi đoàn sẽ 

đưa ra những nhận xét để trường hoàn thiện hơn. 

Sau khi về nước đoàn kiểm tra sẽ nộp báo cáo đánh giá đến 

Hội đồng kiểm duyệt của WASC tại bang California, là nơi 

cấp giấy chứng nhận cho trường sau một khoảng thời gian 

nhất định. Kiểm định chất lượng toàn diện của WASC có 

hiệu lực từ 1 đến 6 năm. Mục tiêu của qui trình này là giúp 

trường ngày một tốt hơn, không phải chỉ là đạt được chứng 

nhận kiểm định. 

Đạt được chứng nhận của WASC sẽ đem lại nhiều cho 

trường nhiều lợi ích. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là 

chứng nhận này giúp trường khẳng định cam kết luôn đem 

đến cho học sinh môi trường học tập tốt nhất. Chúng ta hãy 

dành tặng WASC sự chào đón nồng nhiệt nhất! 

 

Trân trọng cảm ơn và kính chào, 

David Swanson 

Hiệu phó 

 

Thông điệp từ cô hiệu trưởng Chương Trình Việt Nam 

 

Kính chào các bậc phụ huynh, 

Tháng 2 vừa qua, học sinh được nghỉ Tết truyền thống của 
dân tộc và được đi du xuân cùng gia đình thật thoải mái vì 
vậy khi trở lại lớp học các em rất vui vẻ, bắt tay ngay vào 
việc học tập đầy đủ. 
Tiếp theo, một số học sinh lại được tham gia tranh tài với các 
bạn ở cấp Quận và Thành phố như:  
- Thi bơi ngày 24 và 25/2/2016 tại Bể bơi Thành tích cao 

của Thành phố (7 Học Sinh). 
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 Những Công dân năng động và có trách nhiệm trong 

giờ ra chơi 
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- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố vào ngày 25/2/2016 tại  
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn  

- Thi giải Toán trên máy tính qua mạng cấp Quận (53 Học sinh). 
Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 
 
Chúc các bậc phụ huynh học sinh đầu xuân mới 2016 tràn 
đầy niềm vui và vạn sự như ý! 
Trân trọng, 
 
Vũ Thị Lan 

Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

Kính chào quý phụ huynh,  

Chắc hẳn quý vị và các em đã có 1 kỳ nghỉ Tết vui vẻ và 

đầm ấm. Thay mặt toàn thể nhân viên SIS, kính chúc phụ 

huynh một năm mới an khang thịnh vượng!  

Tháng Hai đã khép lại với sự kiện Tuần Lễ Khích Lệ Tinh 

Thần thú vị do Hội Học Sinh tổ chức. Các em đã tổ chức 

nhiều hoạt động và thực hiện thuyết trình nhằm phát động 

sự nhiệt tình và yêu thích đến trường của học sinh toàn 

trường. Hội Học Sinh mong muốn xây dựng niềm tự hào 

mỗi khi các em đến trường. 

Kỳ thi IGCSE chính thức sẽ diễn ra vào tháng 5 và bài thi sẽ 

được chuyển đến trường trước thời điểm đó. Các em học 

sinh IGCSE 2 đang ôn luyện rất chăm chỉ cho kỳ thi đánh 

giá quan trọng trong suốt 2 năm học tập của mình. Các em 

sẽ đi học lại sớm hơn 1 ngày sau kỳ nghỉ kết thúc học phần 

3 để bắt đầu kỳ thi này. 

Trân trọng kính chào, 

Kelsey McDonald 

Những ngày cần nhớ 

Ngày 8/3:           Ngày Hội Thể Thao khối Mẫu giáo 

Ngày 7/3-11/3:    Mô hình Hội nghị ASEAN  

Ngày 14/3-18/3:  Chuyến kiểm định của WASC 

Ngày 25/3:          Ngày Hội Thể Thao Tiểu học và Trung học 

Ngày 12/4-15/4:  Kỳ thi HK II của lớp 9 

Ngày 16/4:          Ngày Hội Gia Đình 

Ngày 18/4:           Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

Ngày 25/4:           Kỳ nghỉ kết thúc học phần 3 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lớp K2 và những thành quả của các em 

Học sinh lớp Mẫu giáo chúc mừng năm mới đến tất 

cả mọi người  

Các em lớp K1 A đang học chữ “K” qua từ “King”, 

Vua 


