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Thông điệp từ hiệu trưởng 
 
Kính chào Quý phụ huynh, 

Tháng này, các em đã ôn tập cho các bài kiểm tra và hoàn thành 

tất cả các môn trong đợt thi cuối học kì 2. Giáo viên đang tiếp tục 

chấm thi, hoàn thành bảng điểm và chuẩn bị cho cuộc họp phụ 

huynh cuối năm.  

Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có cơ hội 

trao đổi trực tiếp với giáo viên về tình hình học tập của các em. 

Họp phụ huynh học sinh sẽ được tổ chức vào thời gian sau: 

 Chương trình Việt Nam: sáng thứ Bảy ngày 3/6/2017.  

 Chương trình Tiếng Anh: chiều thứ Năm, ngày 

15/6/2017. 

Tuy nhiên, tất cả thầy cô luôn sẵn lòng sắp xếp thời gian với quý 

vị để trao đổi vào một khung giờ khác nếu tiện hơn cho phụ 

huynh. Đây là việc rất quan trọng để nhận được những phản hồi 

từ phụ huynh và sự trao đổi hai chiều tích cực giữa giáo viên và 

gia đình nhằm tối đa hóa hiệu quả trong học tập cho các em. 

Chương trình du học thường niên trong dịp hè dành cho tất cả 

học sinh trường Quốc tế Singapore nhằm khám phá đất nước 

Malaysia và Singapore sẽ được tổ chức cho học sinh lớp 4, 5 và 

lớp 6. Tất cả quý phụ huynh đã nhận được thông tin qua thư điện 

tử và có thể liên hệ với tôi hoặc Ms. Giang tại văn phòng trường 

để có thêm thông tin chi tiết.  

Học sinh và giáo viên đang bận rộn để chuẩn bị cho các tiết mục, 

đạo cụ và trang phục cho buổi văn nghệ tổng kết cuối năm. Tôi 

chắc rằng giáo viên sẽ sớm liên hệ với quý vị về việc hỗ trợ trang 

phục biểu diễn nếu được yêu cầu. Tôi hy vọng được gặp mặt 

đông đủ tất cả quý phụ huynh vào thứ Hai, ngày 26/6/2017 để 

tham gia buổi lễ tổng kết cuối năm tuyệt vời của trường Quốc tế 

Singapore, Đà Nẵng. 

Anne Matley (Ms) 
 

 

 

 

MỤC LỤC 

Thông điệp từ: 

Hiệu trưởng 

Hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Hiệu phó 

Trưởng bộ phận học vụ 

Trưởng khối mẫu giáo 

 

Ngày Quốc tế thiếu nhi - Thứ năm, ngày 

1 tháng 6, 2017 

Văn nghệ tổng kết cuối năm – Thứ Hai, 

ngày 26 tháng 6, 2017 
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Chúc mừng các em dành chiến thắng trong cuộc 

thi bơi  
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Thông điệp từ Hiệu Phó 

Học phần 4 thật sự bận rộn cho tất cả học sinh các lớp từ lớp 1 
đến lớp GAC vì các em phải hoàn thành kì thi và bài  đánh giá 
cuối cùng của năm. Chúc mừng tất cả học sinh đã nỗ lực trong 
các bài đánh giá  và chúng tôi rất tự hào về những gì các em đã 
cố gắng. 

Buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên 

Buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên trường SIS sẽ được tổ 
chức vào thứ Năm, ngày 15/6/2017 từ 4 giờ đến 6 giờ. 

Phụ huynh các lớp tiểu học sẽ nhận kết quả học tập của học sinh, 
trao đổi với giáo viên, nghe những phương pháp giúp con em họ 
tiến bộ hơn trong năm học tới và đặt câu hỏi cho giáo viên. Buổi 
họp này sẽ được tổ chức ở trong lớp của học sinh. Những giáo 
viên bộ môn (Thể dục, Tiếng Trung và Tiếng Anh tăng cường 
EFL) sẽ gặp quý phụ huynh tại căn tin.   

Phụ huynh các lớp trung học sẽ nhận kết quả học tập của học 
sinh từ giáo viên chủ nhiệm ở căn tin. Phụ huynh sẽ có cơ hội 
được nói chuyện với giáo viên bộ môn về quá trình học của học 
sinh. Những giáo viên bộ môn (Thể dục, Tiếng Trung và Tiếng 
Anh tăng cường EFL) cũng sẽ gặp quý phụ huynh tại căn tin.  

Quý phụ huynh cũng sẽ nhận được nhiều thông tin từ giáo viên 
của con em mình vào buổi chiều và những ngày khác nếu giáo 
viên và phụ huynh sắp xếp được giờ.  

Chelsea Donaldson  (Ms) 

 

Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Xin chào các bậc phụ huynh học sinh, 

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. Cụ thể: 

-Cấp Tiểu học:  100% học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập 
(trong đó có 22 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học). 

-Cấp THCS:   74,1% HS giỏi   - 24,1% HS khá – Không có HS 
TB-yếu- kém. 

  100% học sinh lớp 9 được tốt nghiệp THCS (87,5% TN Giỏi  , 
12,5%  TN khá )                 

Hiện nay học sinh đang tiếp tục ôn luyện , thực hành nâng cao 
các  kiến thức trong  chương trình năm học 2016-2017 và sẽ học 
một số chuyên đề GD kĩ năng sống phù hợp với từng lứa tuổi 
học sinh. Bên cạnh đó các em cũng dành thời gian tập văn nghệ 
để biễu diễn trong lễ tổng kết cuối năm. 
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Các em học hỏi lẫn nhau trong học tập  

Thư viện nhà trường cung cấp đầy đủ nguồn sách 

cho các em  

Các em rất thích được học tập tại trường 
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Kính mời các bậc phụ huynh học sinh sắp xếp thời gian để dự 
cuộc họp phụ huynh cuối năm, lúc 9 giờ sáng ngày 3/6/2017 và 
lễ bế giảng năm học sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 
9/6/2017. 

Trân trọng , 

Vũ Thị Lan 

Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 
Kính chào Quý phụ huynh, 
Chúc mừng cho học sinh lớp IGCSE 2 đã hoàn thành xong kì thi 
do Cambridge tổ chức. Đây là thành quả hai năm học hành vất 
vả  của các em. Các em đã nỗ lực rất nhiều và chúng tôi rất tự 
hào về các em.Học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 cũng đang cố gắng 
học hành chăm chỉ và cũng sắp hoàn thành kì thi.Tất cả học sinh 
đều tự hào về những thành tích mà các em đạt được đặc biệt 
khi các em đã nỗ lực hết mình trong suốt học kì 2. 

Nếu như quý phụ huynh có bất kì thắc mắc nào về kì thi, các lớp 
học năm tới và bảng báo cáo kết quả học tập, có thể gửi email 
cho tôi bất cứ lúc nào. 

Kelsey Davidson 
 
Thông điệp từ trưởng khối Mẫu giáo 

Trong học phần 4, các bé lớp Prep và K2 đã được học bơi và có 

ngày “wet day” cho các bé lớp K1 và Nursery. Các bé đã rất hào 

hứng khi chơi trong nước và rất vui khi học bơi. Các bé đã được 

dạy một số kĩ năng  nước cơ bản như đá chân và tay, thổi bong 

bóng và nổi. 

Ngoài ra còn có một số chương trình khác trong học phần này 

bao gồm Bốn Mùa, Thời Tiết, Những người nổi tiếng, Những nơi 

nổi tiếng trên thế giới và Thí nghiệm khoa học. 

Các bé lớp K2 rất thích làm điện thoại thời tiết và cây bốn mùa 
với nhóm của mình để phát triển kĩ năng làm việc nhóm. Các bé 
lớp K1 và Nursery có cơ hội để trở nên tự tin hơn khi làm dự báo 
thời tiết trước lớp học của mình. Những học sinh này đã bắt đầu 
đọc và viết những từ đơn giản như 'sat, pin, pat, tap, pit, và pip' 
trong các bài học ngữ âm. 

Các bé của chúng ta rất yêu Khoa học! Các cuộc thí nghiệm đem 
lại những trải nghiệm thú vị cho trẻ. Chìm hay nổi, đi trong nước, 
làm bong bóng hình vuông và khối nước đá thập phương kì diệu 
được thực hiên trong nhà và ngoài trời trong giờ khoa học. 
Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi đã nuôi dưỡng sự tò mò và tư 
duy khoa học thông qua những bài học rõ ràng này, nơi trẻ được 
dạy các nguyên lý logic, kiểm định giả thuyết và các phương 
pháp lập luận khác. 
 
Chúng tôi đang  tập luyện chăm chỉ cho buổi diễn văn nghệ cuối 
năm và chúng tôi hy vọng sẽ được gặp tất cả các bậc phụ huynh 
tại sự kiện lớn này. 

Võ Thị Thùy Ngân 
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Các em trở thành những người học độc lập trong 

học tập 

Hoạt động ngoài trời là một phần quan trọng trong 

chương trình mẫu giáo 

Học sinh phối hợp tốt trong học tập 


