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Kính chào Quý phụ huynh, 

 

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

Ngày Hội Gia Đình diễn ra vào thứ bảy, 21/5 vừa qua. Thật 

tuyệt khi nhìn thấy sự có mặt đông đủ của mọi người trong sự 

kiện lần đầu được tổ chức tại sân trường. Và lời cảm ơn đặc 

biệt dành cho tất cả các gian hàng thức ăn và đồ uống. Sự 

đóng góp của tất cả mọi người đã làm nên một buổi chiều 

thành công tốt đẹp.  

 

Bản tin cuộc thi bơi toàn quốc 

Tháng năm này, em Nguyễn Trang Anh lớp 6 đại diện cho học 

sinh Đà Nẵng đã dành chiến thắng trong cuộc thi bơi toàn quốc 

diễn ra tại Thanh Hóa. Trang Anh đã dành được một huy 

chương Bạc với nội dung bơi 100 mét trong thời gian 80 giây 

và một huy chương Vàng với nội dung bơi tiếp sức. Chúng tôi 

rất tự hào về những thành tích mà em đã đạt được trong cuộc 

thi. Xin chúc mừng em!  

Kì thi học kì hai chương trình Quốc tế 

Kì thi học kì 2 dành cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến IGCSE 1 

sẽ diễn ra đến ngày 7/6/2016. Học sinh chương trình Quốc tế 

sẽ thi Toán, Khoa Học và Tiếng Anh.  Học sinh chương trình 

song ngữ sẽ thi môn Tiếng Anh. Tất cả học sinh của cả hai 

chương trình sẽ thi môn tiếng Trung cũng như Khoa học-xã hội 

và môi trường, Âm nhạc, Tin học, Thể Dục.  

 

Chương trình phát thưởng và văn nghệ tổng kết cuối năm 

Buổi lễ Tốt Nghiệp và Văn nghệ tổng kết cuối năm 2015 – 2016 

sẽ được tổ chức tại nhà hát Trưng Vương vào Thứ Ba, ngày 

21/6/2016 lúc 5h30 buổi chiều.  

Các em học sinh (khỗi mẫu giáo, tiểu học và trung học) sẽ tiến 

hành tổng duyệt tại nhà hát này vào sáng ngày 21/6.  

Rất mong sự tham dự đông đủ của quý phụ huynh. 

Kì thi tốt nghiệp tiểu học Quốc tế - iPSLE 

Tháng bảy này, học sinh lớp sáu sẽ tham gia kì thi Tốt Nghiệp 

Tiểu học Quốc Tế của Singapore - iPSLE 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 Ngôi sao bơi lội 

 Buổi biểu diễn cuối năm 

 Kì thi Tốt Nghiệp Tiểu Học 

Quốc Tế iPSLE dành cho học 

sinh lớp 6 

 Ôn luyện cho kì thi học kì 

 Bản tin SVIS 

 Những ngày cần nhớ 

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG     
Tháng 5 năm 2016 
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Tiết mục văn nghệ của các em trong ngày hội 

Gia Đình 
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Trong kì thi đầy thử thách này, các em sẽ thi ba môn là Anh 

văn, Toán và Khoa học. Tất cả các môn đều kiểm tra bằng 

tiếng Anh. Nhà trường đang tạo điều kiện cho các em học 

thêm ngoài giờ 2 buổi một tuần từ 4h00 đến 5h00 chiều cũng 

như tập trung ôn luyện kiến thức ngay tại các tiết học trên lớp. 

Các em được giao sách bài tập về nhà để luyện tập thêm. 

Nếu học sinh tham gia kì thi này, nhà trường rất mong phụ 

huynh nhắc nhở và động viên các em dành thời gian ôn tập tại 

nhà. 

Ngày thi: 

11/7:    Thi nói 

21 /7:   Anh văn 

22 /7:   Toán 

25 /7:   Khoa học 

Chúc tất cả phụ huynh và các em học sinh một tháng vui vẻ!  

Trân trọng, 

Lesley Walker 

 

Thông điệp từ thầy Hiệu Phó 

 

Năm học của chúng ta gần kết thúc đồng nghĩa với các kì thi 

cũng đang đến cận kề. Việc chuẩn bị cho kì thi rất quan trọng. 

Học sinh cần biết cách sắp xếp thời gian để học bài, nghiên 

cứu sách vở và thực tập các kĩ năng cần thiết. Một trong 

những yếu tố then chốt đem lại thành công cho các em trong 

kì thi chính là sự hỗ trợ từ phía phụ huynh. Cách hỗ trợ đúng 

mực từ cha me cũng đem đến hiệu quả tối ưu cho học sinh. Vì 

học sinh cần sự động viên từ phía phụ huynh, nhưng nếu quá 

nhiều áp lực sẽ gây ra những kết quả tiêu cực cho các em. 

 

Phương pháp tốt nhất để học sinh chuẩn bị cho kì thi của 

mình là chia bài ra để học. Cố gắng "nhồi nhét" vào phút cuối 

có thể sẽ không hiệu quả. Đêm trước khi thi, học sinh nên ăn 

một bữa ăn lành mạnh và đi ngủ sớm để có được buổi tối thư 

giãn hoàn toàn. Các em nên ôn tập có mục đích, trước hết là 

ghi nhớ các kiến thức trong bộ nhớ dài hạn của mình, từ đó 

phát triển kỹ năng tư duy đánh giá. Việc "giải nén" các câu hỏi 

sẽ hiệu quả hơn là nhớ lại các thông tin từ bộ nhớ ngắn hạn. 

Một trong những mục tiêu của chúng tôi tại SIS là giúp học 

sinh không chỉ ghi nhớ thông tin mà còn biết cách suy nghĩ 

sâu hơn nữa.  

Các kỳ thi của chúng tôi là đầy thách thức và đòi hỏi từ những 

gợi nhớ đơn giản. Ngày nay, thông tin rất đa dạng, phong phú 

và rất dễ tiếp cận giúp phát triển khả năng tư duy của các em.  

 

Chúng tôi xin gửi tới các em học sinh những lời chúc tốt đẹp 

nhất trong kì thi sắp tới. 
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Học sinh lớp ½ Quốc tế trong giờ thư viện 

Giờ học tự sáng tạo của các em nhỏ lớp Nursery 

Tiết học âm nhạc 
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Lịch thi 

30/5 Year 1-9 Tiếng Anh 1 

  31/5 Year 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 & 9 Tiếng Anh 2 

Year 6 Quốc tế Toán 

1/6 Year 1, 2, 3, 4, 5,7, 8 & 9 Tiếng Anh 3 

Year 6 Quốc tế Khoa học 

2/6 Year 1, 2, 3, 4 & 5  Tiếng Anh 4 

Year 6 Tiếng Anh 2 

30/5 - 3/6 Year 7, 8 & 9 Tiếng Anh 4 

3/6 Year 1, 2, 3, 4, 5,7 & 8 Toán 

Year 6 Tiếng Anh 3 

6/6 Year 1, 2, 3, 4, 5, 7 & 8 Khoa học 

Year 6 Tiếng Anh 4 

Trân trọng, 

Mr. David Swanson 

Hiệu phó 

Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 

 

Học sinh lớp IGCSE đã chính thức hoàn thành bài thi của 

mình một cách tốt đẹp. Các em xứng đáng nhận được sự 

tán thưởng vì sự cố gắng và nỗ lực vừa qua. Lớp 1 đến lớp 

9 sẽ bắt đầu thi vào thứ 2 ngày 30 tháng 5. Chúng tôi xin 

chúc các em làm bài thật tốt trong kì thi này. 

Các em đã có một năm rất thành công. Chúng tôi muốn 

cảm ơn các thầy cô giáo và tất cả học sinh vì sự cam kết và 

cống hiến trong lớp học cũng như sự cố gắng học tập của 

các em ở nhà. 

Chúng tôi xin chúc mừng những  học sinh lớp IGCSE 1 và 

2 được chọn để tham gia cuộc thi “Vô địch Tin học Văn 

Phòng Thế Giới” đã diễn ra vào tháng 4 vừa rồi. Tất cả các 

em đã thi đấu rất tốt với các bạn học sinh đến từ các 

trường cấp 3 và các anh chị sinh viên Đại Học khác. 

Trân trọng, 

Kelsey McDonald 

Trưởng bộ phận học vụ 

 

Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Kính chào các bậc phụ huynh,  

Chương trình song ngữ trong tháng 5/2016 tập trung vào 

việc ôn tập và kiểm tra HK2. 

 Trước khi kiểm tra giáo viên đã rất cố gắng ôn tập vào 

trọng tâm kiến thức ở HK2 và hướng dẫn học sinh ôn tập ở 

nhà nên học sinh làm bài đạt kết quả rất tốt.  
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 Các bạn lớp 7 thích thú với môn thể thao 

“Bóng nước” 

Những nhạc sĩ ứng dụng công nghệ 

Các nhà Vô địch Toán của trường Quốc tế 

Singapore Đà Nẵng 
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www.kinderworld.net 

 

Address: Singapore International School @ Danang 
SIS Building, Vung Trung 3, Phu My An New Urban Area. 
Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District. Da Nang City 
Tel: +84 511 384 0495 – Fax: +84511 3981 044 
Email: enquiry@danang.sis.edu.vn 
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Cụ thể: 

-Cấp Tiểu học:  100% học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học 

tập (trong đó có 21 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình 

tiểu học). 

-Cấp THCS       :  72, 5% HS giỏi   - 27, 5% HS khá – Không 

có HS TB-yếu- kém (trong đó có 6 học sinh lớp 9 được tốt 

nghiệp THCS)                                

Hiện nay học sinh đang tiếp tục ôn luyện, thực hành nâng cao 

các kiến thức trong chương trình năm học 2015-2016 và sẽ 

học một số chuyên đề Giáo dục kĩ năng sống phù hợp với 

từng lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó các em cũng dành thời 

gian tập văn nghệ để biểu diễn trong lễ tổng kết cuối năm. 

Học sinh lớp 6 sẽ tiếp tục ôn luyện cho kỳ thi Tốt Nghiệp Tiểu 

Học Quốc tế của Singapore diễn ra vào tháng 7/ 2016. 

Đặc biệt, nhà trường rất vui mừng thông báo và chúc mừng 

em Nguyễn Trang Anh lớp 6 đã xuất sắc giành được 1 huy 

chương Vàng và 1 huy chương Bạc trong hội thi bơi lội Toàn 

quốc được Bộ Giáo dục & Đào tạo  tổ chức tại Tỉnh Thanh 

Hóa từ 12- 20/5/2016 vừa qua. 

Kính mời các bậc PHHS sắp xếp thời gian để dự cuộc họp 

phụ huynh cuối năm, lúc 9 giờ sáng ngày 4/6/2016 và lễ bế 

giảng năm học sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 

10/6/2016. 

Trân trọng, 

  

Vũ Thị Lan 

 

 

Những ngày cần nhớ 

7/6: Kết thúc kì thi HK2 chương trình Quốc tế 

10/6: Lễ bế giảng năm học 2015 – 2016 của học sinh chương 

trình Việt Nam 

21/6: Chương trình phát thưởng và lễ tổng kết năm học 2015 

- 2016 

1/7: Ngày học cuối cùng năm học 2015 – 2016 

3/7: Du học hè 

11/7: Bắt đầu kỳ thi Tốt Nghiệp Tiểu Học Quốc Tế của 

Singapore (dành cho học sinh lớp 6) 

 

 

 

 

 

 


