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Kính chào quý phụ huynh 

 

Chắc hẳn quý vị đã có một kỳ nghỉ Tết thật ý nghĩa. Kính chúc phụ huynh và gia đình năm mới 

an khang thịnh vượng. 

 

Phát động thi đua Trang trí Tết  

 

Trong không khí Tết những ngày cuối năm, phòng học và hành lang trường tràn ngập sắc màu 

với những trang trí xinh xắn của các lớp. Cảm ơn các em đã thể hiện thành công tinh thần mùa 

xuân, đem đến vẻ đẹp mới cho trường trong những ngày giáp Tết. Hầu như các em đều có thể 

thuyết minh về ý nghĩa từng biểu tượng ngày Tết mà mình trang trí. Chúc mừng lớp 5B, lớp 7 

và lớp 9 Song ngữ đã dành giải thưởng trong đợt thi đua Trang trí Tết này. 

 

  

Không gian Tết nổi bật của lớp Y8 Song ngữ 
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Chương trình văn nghệ của khối Mẫu giáo đã diễn ra với những tiết mục biểu diễn múa hát 
truyền thống. Các em rất rạng rỡ trong bộ áo dài của mình. Nhiều em học sinh đã thể hiện sự 

hiểu biết thông qua những câu hỏi về các loại hoa quả, thức ăn đặc trưng trong ngày Tết. 

Trong buổi sinh hoạt toàn trường, học sinh lớp 1 và 5A đã có phần biểu diễn thú vị cùng với 

đó là tiết mục nhảy đương đại độc đáo trên nền nhạc ca khúc “Tết Đến Rồi” được trình bày bởi 

các em Venus, Khánh, Như Ý, Jessica và Natalie. 

Đặc biệt ngợi khen em King đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn chương trình trong sự kiện 

lần này.  

  
 

Họp Phụ Huynh 

Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý phụ huynh đã dành thời gian tham dự buổi họp được tổ 

chức trước kì nghỉ Tết. Đối với những phụ huynh không thể tham dự, vui lòng liên hệ với 

giáo viên để sắp xếp buổi họp riêng. Tính đến thời điểm này, tất cả kết quả học tập học kì 1 

đã được gửi về cho phụ huynh.  

Anne Matley 

Hiệu trưởng 
 

 
 

Tôi hi vọng phụ huynh và học sinh đã có một kì nghỉ Tết tuyệt vời. Kính chúc các em và gia 

đình một năm mới an khang thịnh vượng. Qua một học kì đầy thành công, tôi cũng muốn gửi 

lời cảm ơn tới quý phụ huynh và các em học sinh. Chúc mừng các em với kết quả học tập đã 

đạt được. Đã có rất nhiều quý phụ huynh tham dự buổi họp, điều đó thật tuyệt vời! 

Không khí học tập hăng say đang diễn ra ở khắp các lớp học, các em đang học tập và làm việc 

chăm chỉ trong học phần ba này. Nếu quý phụ huynh còn băn khoăn hoặc có câu hỏi nào liên 

quan tới học sinh trung học, vui lòng liên hệ tôi bất cứ thời gian nào để được giải đáp. 

Kelsey McDonald 

Trưởng Bộ Phận Học Vụ 
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Thông điệp từ Hiệu phó 

Chào mừng đã quay trở lại! Tôi hy vọng rằng tất cả các em và phụ huynh đã có một Tết Nguyên 

Đán an toàn và vui vẻ. Tôi xin chúc mọi người hạnh phúc, sức khoẻ và thịnh vượng trong năm 

mới. Đồng thời, chào mừng các học sinh và gia đình mới tham gia cùng chúng ta trong suốt 

thời gian còn lại của năm học 2017-2018. 
 

Hoạt động sau giờ học 

Các câu lạc bộ sau giờ học trong học phần 3 sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 5/3/18. Chương trình 

sẽ diễn ra trong 6 tuần và kết thúc vào thứ Sáu 13/4/18. Việc đăng ký tham gia các câu lạc bộ 

đã kết thúc và học sinh tham gia các câu lạc bộ sẽ được nhắc nhở suốt tuần lễ mà các em bắt 

đầu. Vui lòng đảm bảo rằng học sinh tham gia câu lạc bộ phải tự sắp xếp phương tiện cá nhân 

để đưa đón khi các hoạt động kết thúc lúc 4 giờ 45. Các câu lạc bộ diễn ra trong học phần này 

bao gồm cờ vua, khúc côn cầu, chạy bộ, khoa học, nghệ thuật gấp giấy, dựng phim hoạt hình 

và minecraft. 
 

Một số giáo viên trung học của chúng tôi sẽ phụ đạo thêm cho học sinh lớp IGCSE 1 và IGCSE 

2. Các lớp này sẽ bắt đầu vào thứ Hai 5 /3 và cũng sẽ kéo dài trong 6 tuần. Thứ hai sẽ là câu 

lạc bộ Khoa học với cô Megan và thứ ba sẽ là câu lạc bộ Tiếng Anh với cô Sally. Các tiết học 

phụ đạo sẽ diễn ra từ 3 giờ 15 đến 4 giờ chiều. Vui lòng đến gặp giáo viên nếu học sinh muốn 

đăng ký vào các lớp phụ đạo này. 
 

Lịch thi 

Trong năm học, các giáo viên đã gửi lịch thi (ToS) cung cấp chi tiết về ngày thi và nội dung 

thi cho các môn học liên quan. Nếu phụ huynh không nhận được email này, vui lòng liên hệ 

với giáo viên chủ nhiệm của học sinh. Lịch thi cho học kỳ hai như sau: 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 1 – Thi Nói  
21 – 23 /5 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 2 – Thi Viết Thứ 5 (24/5)  

Bài kiểm tra Tiếng Anh 3- Đọc hiểu  Thứ 6 (25/5) 

Toán * ** Thứ 2 (28/5) 

Bài kiểm tra Tiếng Anh- Thi Nghe Thứ 3 (29/5)  

Khoa học** Thứ 4 (30/5)  

*Học sinh từ lớp 6 trở lên phải hoàn thành hai bài thi Toán  

**Lịch thi Toán và Khoa học nêu trên chỉ dành cho học sinh chương trình quốc tế 
 

Họp Phụ Huynh 

Xin cảm ơn tất cả phụ huynh đã tham dự buổi Họp phụ huynh vào ngày Thứ Bảy (3/2). Đó là 

một cơ hội tuyệt vời để phụ huynh gặp giáo viên và thảo luận về quá trình học tập của học sinh. 

Nếu có bất kỳ ý kiến nào liên quan đến buổi họp phụ huynh, vui lòng  gửi email cho tôi theo 

địa chỉ chelsea.donaldson@danang.sis.edu.vn  
 

Việc đón học sinh lúc tan trường 

Tôi muốn cảm ơn những bậc phụ huynh và tài xế đã và đang tiếp tục tuân theo quy định đưa 

đón học sinh của nhà 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. Thời gian từ 3g30 đến 4g30 chiều 

xe chỉ được di  chuyển một chiều và chỉ được phép rẽ phải để ra cổng. Sự cộng tác của quý phụ 

huynh trong việc tuân thủ theo quy định được đánh giá rất cao và đảm bảo rằng mọi người đều 

an toàn trong thời điểm bận rộn nhất trong ngày. 

Một lời nhắc nhở đối với học sinh là học sinh không được phép sử dụng thiết bị, dụng cụ sân 

chơi, sân bóng đá hoặc sân bóng rổ sau giờ học. Những học sinh nào được đưa đón bằng phương 

tiện cá nhân sẽ phải ngồi chờ ở khu vực phía trước trường –nơi có giáo viên trực. 

 

 

mailto:chelsea.donaldson@danang.sis.edu.vn
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Tài sản bị mất 

Có một số vật dụng (mũ, áo khoác, găng tay, chai nước và hộp ăn trưa) đã được đặt trong tủ 

“Lost and Found” trong căn tin. Học sinh nên kiểm tra những tủ khóa này nếu bị thất lạc đồ 

đạc. Gia đình hãy hỗ trợ giáo viên bằng cách viết tên vào mũ và áo khoác để chúng được trả 

lại đúng người. 

 

Chelsea Donaldson 

Hiệu Phó  

 

 

Thông điệp từ cô Hiệu trưởng SVIS 

Thông tin tháng 2/2018 

Kính chào các bậc PH, 

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 chương trình HK2 đầy đủ và có chất lượng tốt.  

Tiếp theo, trong tháng 3, một số học sinh giỏi được tham gia tranh tài ở các môn năng 

khiếu như sau : 

- Đội học sinh dự thi bơi đang tiếp tục rèn luyện để dự thi cấp Quận vào lúc 1:30 chiều 

ngày 6/3/2018 tại Trung tâm Văn hóa quận Ngũ Hành Sơn. 

- Một số học sinh lớp 9 sẽ tham gia thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh ; môn Toán cấp 

Thành phố  và môn tin học văn phòng vòng loại toàn quốc  

 

Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 

Chúc các bậc phụ huynh học sinh đầu xuân mới 2018 tràn đầy niềm vui và vạn sự như ý! 

Trân trọng, 

 

 

Vũ Thị Lan 

Hiệu trưởng 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự kiện sắp đến 

Ngày 7/3: Ngày Hội môn Toán 

Quốc tế 

Ngày 24/3: Ngày Hội Gia Đình 

Ngày 24/4: Ngày Hội Thể Thao 

Ngày 25/4: Bắt đầu kỳ nghỉ kết 

thúc học phần 3 

Ngày 2/5: Học sinh đi học lại 
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Thông tin Khối Mẫu giáo 

Các em học sinh mẫu giáo đã có một tuần chuẩn bị và chào mừng dịp Tết thật tuyệt vời. Các 

lớp học và khuôn viên trường được phủ đầy bởi trang trí tết tuyệt đẹp. Các em cũng náo nức 

tham gia buổi lễ đặc biệt với rất nhiều màn biểu diễn xuất sắc được dựa trên các trò chơi truyền 

thống cho trẻ em. Rất nhiều em đã làm chúng tôi bất ngờ với câu trả lời chính xác trong phần 

thi đố vui. Sau đó các em đã rất hạnh phúc khi nhận được phần thưởng may mắn trong các 

phong bì lì xì đỏ thắm.  

Học sinh của lớp K2 và Prep đã có một chuyến du xuân thú vị tới trung tâm PIC để học làm 

bánh chưng. Thật vui khi thấy các em dành tất cả chú ý để nghe hướng dẫn từ các đầu bếp. Sau 

đó, các em đã có thể xếp lá chuối và kể tên các nguyên liệu để làm bánh chưng. 

Chào mừng các em quay lại sau khì nghĩ lễ. Chúng tôi hi vọng các em đã tận hưởng trọn vẹn 

kì nghỉ lễ của mình. 

Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

  
 

 

 

 


