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Kính chào Quý phụ huynh, 

 

Năm học 2015-2016 đã kết thúc, tôi xin thay mặt nhà trường 

cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Quý phụ huynh trong 12 tháng 

qua, đặc biệt là tại sự kiện Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện, Ngày 

Hội Gia Đình, cũng như trong quá trình kiểm định của WASC -

Hiệp hội các trường Phổ thông và Cao Đẳng miền Tây Hoa Kỳ. 

Những phụ huynh đã dành thời gian quý báu của mình để đến 

tham dự và giao lưu với đoàn kiểm định WASC vào tháng ba.  

  

Cứ vào thời khắc kết thúc năm học, chúng ta lại nói lời chia tay 
với một vài thầy cô giáo, học sinh cũng như các gia đình 
chuyển đi những thành phố hoặc đất nước khác. 
 
Cô Chi, giáo viên lớp mẫu giáo sẽ chia tay chúng ta sau 10 
năm tận tụy đóng góp cho trường. Cô đến với nghề dạy tại 
trường Quốc tế Singapore vào tháng 8, 2006. Chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn những đóng góp của cô cho trường trong 
những năm qua.  
Cô Laurel Dosman sẽ quay trở lại Canada vào tháng bảy. 
Chúng ta thật may mắn khi có cô, một giáo viên tận tụy luôn 
truyền những cảm hứng tốt đẹp nhất từ âm nhạc cũng như 
những môn học cô giảng dạy. Học sinh và nhà trường sẽ luôn 
nhớ về cô. 
Cô Anne Penney, giáo viên lớp Dự bị tiểu học và tiếng Anh 

tăng cường đã giảng dạy ở trường chúng ta 6 năm. Là một 

giáo viên tận tâm với nghề, cô luôn tạo nên sự khác biệt lớn 

trong phương pháp giảng dạy giúp các em phát triển những kĩ 

năng nghe, nói, đọc, viết. Chúc cô luôn hạnh phúc và thành 

công khi về trở về nước Úc. 

Thầy Andrew Stallard sẽ quay về Mỹ để đoàn tụ cùng vợ và gia 

đình. Là một minh chứng của một nhà giáo đầy tài năng, thầy 

đã truyền đạt những kiến thức bổ ích cho học sinh khối trung 

học trong các lĩnh vực Toán và Khoa học. Chúc thầy những 

điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mới ở Mỹ.  

Thầy Mike Aiello cũng rời đi để dành thời gian bên vợ. Thầy 

vừa là một giáo viên vừa là một người bạn tuyệt vời đối với các 

em học sinh trung học, đặc biệt là người tiên phong trong các  
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hoạt động của Hội Học Sinh. Các em đã tiến bộ rất nhiều dưới 

sự dẫn dắt của thầy và thật tiếc khi thầy không còn tiếp tục 

giảng dạy ở trường chúng ta vào năm sau.  

Thầy David Watts cũng sẽ rời đi để dành thời gian cùng gia 

đình và cô con gái nhỏ tại Đà Nẵng. Chúng ta sẽ luôn nhớ đến 

thầy, một giáo viên đầy nhiệt huyết và hết lòng quan tâm đối 

với học sinh. Chúng ta sẽ còn gặp lại thầy trong thời gian thầy 

vẫn tiếp tục sống ở Đà Nẵng. 

Thầy hiệu phó, David Swanson sẽ đảm nhiệm vị trí hiệu 

trưởng ở Trung Quốc.  Tuy chỉ làm việc tại trường chúng ta 

trong thời gian ngắn, thầy đã đóng góp rất nhiều cho trường. 

Chúng tôi rất biết ơn khoảng thời gian thầy đã dành cho 

trường Quốc tế Singapore và chúc mọi điều tốt đẹp nhất trong 

công việc mới của thầy.  

Đây cũng là năm cuối cùng của tôi, với cương vị hiệu trưởng 

trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng. Tôi sẽ tiếp tục làm 

việc tại trường trong tháng 8 để bàn giao công việc cho cô 

hiệu trưởng mới, Ms. Anne Matley. Cô Anne đang là hiệu 

trưởng của một trường trung học tại Bang New South Wales, 

nước Úc. Cô sẽ được giới thiệu cùng với những thầy cô giáo 

mới trong lá thư tháng 8.  

Tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý phụ huynh 

trong những năm qua. Chúc mọi người một mùa hè an toàn 

và vui vẻ.  

Trân trọng, 

Lesley Walker 

Thông điệp từ thầy hiệu phó 

 

Nghỉ hè có lẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất giúp học sinh có 

cơ hội phát triển thêm các kĩ năng khác mà không phải lúc 

nào các em cũng được học ở trường. Trong thế kỉ 21 này, 

những kỹ năng quan trọng nhất mà học sinh cần có khi các 

em trưởng thành là những kỹ năng trừu tượng như sự kiên trì, 

sự thông thái về mặt cảm xúc xã hội, khả năng lãnh đạo, cách 

giải quyết xung đột, lý luận, đạo đức, sự sáng tạo, vv 

Nếu phụ huynh có điều kiện, hãy cho con em mình tham gia 

vào một hoạt động, một chương trình, một buổi cắm trại hè 

hay một chuyến dã ngoại nào đó cùng gia đình để các em trãi 

nghiệm và thử thách bản thân mình. Tôi tin chắc rằng những 

lợi ích mà các em có được sẽ rất tuyệt vời. Nhiều em trong số 

học sinh trường SIS tại Đà Nẵng của chúng ta rồi đây sẽ trở 

thành những nhân tài có vị trí quan trọng trong cộng đồng 

trong nước và cả quốc tế. Vì vậy việc phát triển đầy đủ kĩ 

năng ở nhiều khía cạch khác nhau càng trở nên cần thiết hơn. 

Chúng tôi mong muốn các em sẽ luôn tỏa sáng ở bất cứ lĩnh 

vực nào mà các em chọn trong tương lai. Thời gian làm việc 

tại trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng của tôi sắp kết thúc, 

nhân dịp này tôi xin gửi lời cám ơn toàn bộ nhân viên, học 

sinh và phụ huynh đã luôn đồng hành, hỗ trợ tôi trong suốt 6 

tháng vừa qua. 
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Chúc tất cả các thầy cô và các em một kì nghỉ hè vui vẻ, 

chúc tất cả mọi người luôn thành công trong tương lai. 

 

Trân trọng, 

Mr. David Swanson 

Hiệu phó  

 

Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 

 

Đây là bảng tin cuối cùng của năm học này. Buổi họp phụ 

huynh đã được tổ chức vào thứ năm ngày 23 tháng 6 vừa 

qua để phụ huynh xem bài kiểm tra học kỳ 2 cũng như 

nhận bảng điểm cho con em mình. 

 

Phụ huynh học sinh lớp IGCSE 2 – Lớp Trung Học Đại 

Cương Quốc Tế năm 2: Xin vui lòng lưu ý rằng các em sẽ 

được nhận kết quả thi dự kiến vào tháng 8 năm 2016. Nhân 

cơ hội này tôi muốn nói rằng, tôi rất tự hào về các em, về 

trường của chúng ta. Các em đã học tập rất chăm chỉ trong 

suốt năm học và chúng tôi thấy được sự tiến bộ rõ rệt của 

các em. 

Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị để bắt đầu cho năm học 

tới để đảm bảo học sinh của chúng ta nhận được sự giáo 

dục tốt nhất có thể. Xin cảm ơn và chúc các em một mùa 

hè vui vẻ và bổ ích. 

 

Trân trọng, 

Kelsey McDonald 

 

Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

 

Một năm học nữa sắp kết thúc, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ 

và hỗ trợ của các em trong năm học 2015-2016 vừa qua. 

Năm học vừa qua là một năm rất thành công và chúng tôi 

tự hào về những gì các em đạt được. 

Thay mặt tất cả các thầy cô giáo chương trình Việt Nam, tôi 

xin chúc tất cả các em một mùa hè an toàn và hạnh phúc. 

Hẹn gặp lại các em vào năm học mới 2016- 2017 

Đối với các thầy cô sắp rời khỏi trường, xin chúc các thầy 

cô giáo luôn luôn thành công và hạnh phúc trong tương lai. 

Trân trọng 

 

Vũ Thị Lan 
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Ngày 11/7: Thi môn nói iPSLE - Kì thi tốt nghiệp tiểu học 

Quốc tế của Singapore (8h45 – 9h30 sáng) 

Ngày 21/7:  Thi môn tiếng Anh (Số 1, 2, 3) 

Ngày 22/7:  Thi môn Toán số 1 và 2  

Ngày 25/7:  Thi môn Khoa học 

Ngày 8/8:  Khai giảng năm học mới 
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