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Thông điệp từ cô Hiệu trưởng 
 

Trong học phần đầu tiên, các em đã dần ổn định và đi vào nề 
nếp tốt trong giờ giấc sinh hoạt tại trường cũng như đạt được 
những thành tích cao trong học tập. Toàn trường đã được đón 
Tết Trung Thu - một lễ hội văn hóa đáng nhớ dành cho tất cả 
các em ngay tại khuôn viên trường. Học sinh mẫu giáo đã cùng 
tham gia làm lồng đèn và các hoạt động Phá Cỗ trong chuyến đi 
đến Vincom.  
Một trong những Mục Tiêu Học Tập Toàn Trường (SLG) là 
khuyến khích các em nỗ lực không ngừng để tiến bộ và đạt 
những thành tích tốt trong học tập. Vì thế, nhà trường đã phát 
hành bảng báo cáo kết quả học tập thường kỳ, học phần 1 của 
tất cả học sinh để phụ huynh có thể theo dõi những tiến bộ của 
các em. Bảng báo cáo dành cho học sinh trung học sẽ tạo cơ 
hội cho giáo viên và phụ huynh có thể sắp xếp lịch họp (nếu có 
những thắc mắc) để cùng nhau trao đổi về quá trình học của các 
em. Kết quả sẽ được gửi về nhà vào tuần cuối cùng của học 
phần này. 
Quý phụ huynh vui lòng ghi nhớ, quý vị có thể liên hệ giáo viên 
bất kỳ lúc nào ở trường nếu có những quan tâm về tình hình học 
tập của học sinh. 
Thật tuyệt vời khi nhìn thấy sự phối hợp đồng đội đầy ăn ý từ 
những dự án được thực hiện bởi chính các em học sinh lớp 
IGCSE 2. Dự án “the Adopt a Pet Project” - Giúp đỡ thú nuôi, 
nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ ủng hộ chỗ ở cho động 
vật và dự án “the Baywatch Beach Party” - Tiệc Baywatch trên 
bãi biển, với mục đích hướng dẫn và phòng tránh đuối nước cho 
học sinh trên biển. Cả hai dự án đã được tổ chức thành công tốt 
đẹp theo lịch trình. 
Những Mục Tiêu Học Tập Toàn Trường (SLGs) nuôi dưỡng nên: 

 Những học sinh có thành tích học tập tốt 

 Những học sinh tự tin trong giao tiếp 

 Những học sinh có kỹ năng tư duy 

 Những học sinh có hiểu biết về công nghệ 

 Những công dân năng động và có trách nhiệm 
Xin chân thành cảm ơn sợ hỗ trợ của Quý phụ huynh dành cho 
nhà trường cũng như luôn động viên khích lệ các em phấn đấu 
đạt được những mục tiêu học tập này. 
Anne Matley 
Hiệu trưởng 
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Giáo viên luôn giúp đỡ các em trong học tập 
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Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

 
Xin chào các bậc cha mẹ học sinh, 
Nhà trường vui mừng thông báo với phụ huynh, qua 6 tuần học 
tập và rèn luyện, đến nay nề nếp học tập và sinh hoạt của các 
em đã đi vào ổn định tốt. Bước đầu một số học sinh đã bộc lộ 
năng khiếu và cá tính riêng của bản thân, được nhà trường rất 
quan tâm để tìm cách phát huy theo hướng tích cực nhất. 
Nhà trường cũng xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý có 
trách nhiệm của quí vị phụ huynh đối với các hoạt động chung 
của nhà trường trong buổi họp phụ huynh ngày 27/8/2016 vừa 
qua. Nhà trường xin ghi nhận và đang điều chỉnh một cách phù  
hợp trong phạm vi trách nhiệm của mình. 
Trong thời gian tới, các em học sinh Tiểu học sẽ được làm bài 
khảo sát chất lượng môn Toán (ngày 28/9) và học sinh THCS 
sẽ có bài kiểm tra 1 tiết ở tất cả các bộ môn, nhà trường sẽ 
thông báo kết quả học tập của học sinh trong báo cáo hằng 
tháng và báo cáo giữa HKI. 
 
Trân trọng, 
 
VŨ THỊ LAN  

Thông điệp từ cô Hiệu phó 
 

Tôi có thể đảm bảo với Quý phụ huynh rằng việc dạy và học 
của các lớp ở trường đang diễn ra rất tốt đẹp. Tất cả học sinh 
được đánh giá cao khi tích cực tham gia vào các hoạt động học 
tập. Bên cạnh đó, mục tiêu học tập và giáo dục đạo đức toàn 
trường cũng được áp dụng vào trong chương trình giảng dạỵ. 

 

 

 

 

 

 

Đón học sinh sau giờ học 

Tôi phụ trách phần lớn giờ trực trước hành lang vào giờ ra về 
buổi chiều. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến tất cả phụ huynh và 
tài xế đã luôn đồng hành và đang tiếp tục tuân theo quy định 
đón học sinh ở trường. Quý vị cần chạy xe đến gần sát khu vực 
đón. Đây không phải là khu vực để dừng xe. Tôi cũng xin chân 
thành cám ơn đến những phụ huynh đã dán tên con em mình 
lên cửa kính xe. Điều này giúp cho giáo viên dễ dàng đọc tên 
của học sinh và giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều. 

Tôi cũng xin có một lưu ý nữa là: từ 3:30 đến 4:30 chiều, con 
đường ở trước cổng trước sẽ là đường một chiều và phụ huynh 
chỉ được phép rẽ phải. Để đảm bảo cho mọi người được an 
toàn trong giờ cao điểm này, tôi hy vọng quý phụ huynh tuân 
thủ và thực hiện quy định này. Tôi xin chân thành cám ơn. 
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Tiết mục múa lân đầy thú vị 

 

Những giờ học lôi cuốn các em lớp 3 song ngữ 

Học sinh lớp mẫu giáo hào hứng trong chuyến đi 

đến VinKe dịp Tết Trung Thu 

 

Thật là một tiết mục múa lân và đánh trống tuyệt vời mà 

chúng ta đã được chiêm ngưỡng vào dịp Tết Trung Thu được 

tổ chức vào thứ năm ngày 15/9 vừa rồi. Tết Trung Thu được 

tổ chức hơn 15 nghìn năm nay và được tổ chức hàng năm 

vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Người ta nói rằng lễ hội này có 

nguồn gốc từ các bậc cha mẹ, vì họ muốn dành thời gian bên 

con cái sau một mùa thu hoạch. Và một điều chắc chắn rằng, 

tất cả các em đều rất thích lễ hội này. 
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Hoạt động ngoại khóa học kỳ 2 

Hoạt động ngoại khóa tiếp theo sẽ bắt đầu vào thứ hai, ngày 
31 tháng 10 và kết thúc vào thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 
2016. Mỗi lớp sẽ có giới hạn về số lượng học sinh tham gia. 
Để tránh bỏ sót những hoạt động mà học sinh yêu thích, vui 
lòng đảm bảo rằng các em mang nộp lại trường thư đăng kí 
tham gia. Nếu số lượng học sinh tối thiểu cho một hoạt động 
nào đó không đủ thì chúng tôi sẽ hủy câu lạc bộ đó. 

Chương trình “Hour of Code” 

Tháng này, học sinh lớp 5 & 6 quốc tế và lớp IGCSE 1 đã có 
cơ hội tham gia chương trình “Hour of Code” với các đối tác 
công nghệ MGM tại Đà Nẵng. Một nhóm 5 kĩ sư phát triển 
phần mềm đã dạy cho các em cách để gõ phần mềm và đồng 
thời cũng đã cung cấp cho các em những kĩ năng trong lĩnh 
vực này. Chúng tôi hy vọng họ có thể trở lại để dạy cho các 
em thêm về lĩnh vực này tại tuần lễ Công Nghệ vào tháng 12 
tới. 

Chelsea Donaldson 
Hiệu phó 
 

Thông điệp từ trưởng bộ phân học vụ 
 
Thật khó tin là các em gần hoàn thành học phần một rồi. Học 
sinh đã học tập rất là hăng say và nhà trường luôn luôn tràn 
ngập niềm vui của các em mỗi ngày. 

Chúng tôi đã có một buổi thảo luận với phụ huynh học sinh 
lớp IGCSE về chương trình A level của Cambrige sẽ được 
áp dụng vào năm học tới. Chúng tôi đã có từng buổi họp 
riêng với từng phụ huynh để bàn về kế hoạch của họ. Chúng 
tôi cũng đã bắt đầu tiến hành để kiểm tra và soạn đề kiểm 
tra học phần một. Để giúp các em gặt hái được nhiều kết quả 
tốt đẹp trong kì thi, các thầy cô giáo cũng đang làm việc chăm 
chỉ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài kiểm tra của các 
em.  

Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của phụ huynh ở nhà. Sự hợp 
tác giữa nhà trường và gia đình sẽ đem đến cho học sinh 
một môi trường học tập tốt nhất. 

 

Kelsey McDonald 
Trưởng bộ phận học vụ 
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Những ngày cần nhớ: 

17/10-21/10:     Nghỉ học phần 1 

31/10:               Bắt đầu chương trình ngoại khóa học 

phần 2 
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Giờ Âm nhạc 

Giờ học máy tính của các em mẫu giáo 

Những đối tác công nghệ MGM đang trình bày 

trong chương trình “Hour of Code” 
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