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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng các em học sinh đã bắt đầu năm học mới! Tôi hy vọng tất cả mọi người đã tận 
hưởng kỳ nghỉ hè thật vui vẻ trước khi thực hiện cách ly xã hội. Một lần nữa, tôi xin chân 
thành cảm ơn sự ủng hộ của quý phụ huynh khi nhà trường bắt đầu năm học với hình thức 
học trực tuyến. 
 
Tôi rất vui khi thông báo rằng, trong năm học này chúng ta có 2 lớp mới: 
 
• Lớp 10 Chương trình Song ngữ 
• NCC - Chương trình Dự bị Đại học Bậc 3 (đào tạo trong vòng một năm) 
 
Xin chúc mừng tất cả các em lớp IGCSE 2 về các thành tích mà các em đã đạt được trong kỳ 
thi Cambridge năm học vừa qua. 
 
Tôi cũng xin giới thiệu các giáo viên mới tham gia giảng dạy ở trường trong năm học này: 
 
Cô Bùi Thị Nhàn – giáo viên môn Lịch sử; cô Nguyễn Thị Đông Hằng - giáo viên môn Sinh 
học; thầy Kyle Snow – giáo viên chủ nhiệm lớp 3A & B; cô Erin Streuli – giáo viên chủ nhiệm 
lớp 4A; cô Stephanie Shepperd – giáo viên chủ nhiệm lớp 4B; cô Barbara Rollero – giáo viên 
môn Công nghệ thông tin khối THCS; cô Petra Rocher – giáo viên Tiếng Anh ngôn ngữ thứ 
hai; Thầy Nathan Busch - giáo viên Tiếng Anh Khối THCS/ Khoa học xã hội và môi trường; 
cô Hannah Rogers – giáo viên chủ nhiệm lớp dự bị tiểu học. 
 
Chúng tôi rất buồn khi phải chia tay giáo viên chủ nhiệm lớp dự bị tiểu học, cô Jodi Shuck, cô 
sẽ trở về quê hương vào tháng tới. Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến cô Jodi vì những đóng góp 
cho trường và đội ngũ giáo viên lớp Dự bị tiểu học trong thời gian qua. Một lần nữa, chúc cô 
gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. 
 
Tôi sẽ thường xuyên cập nhật về thông tin về ngày trường có thể mở cửa đến quý phụ huynh 
và hy vọng sẽ sớm được gặp lại tất cả các em học sinh! 
 
Trân trọng, 
Anne Matley 
Hiệu trưởng 
 

Sự kiện sắp tới: 
Ngày Quốc khánh: thứ Tư ngày 2 tháng 9 
Kết thúc học phần 1: ngày 14/10/2020 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Năm học mới – năm học 2020-2021 lại bắt đầu với một sự khác biệt lớn so với những năm 
học trước; Học sinh không được vui mừng đến lớp gặp thầy cô giáo mới, bạn bè  mới mà 
phải ở nhà học online để thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid 19 theo tinh 
thần chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng.   
 
Mặc dù có rất nhiều khó khăn mà nhà trường và phụ huynh phải giải quyết để các em có đủ 
điều kiện học tập một cách tốt nhất thì việc thực hiện được việc học tập online trên phần 
mềm Microsoft Team phải kể đến sự hỗ trợ tuyệt vời từ các bậc cha mẹ học sinh, đã cùng 
các con nghiên cứu, sử dụng theo sự hướng dẫn của giáo viên. Nhà trường xin chân thành 
cảm ơn tất cả các bậc CMHS đã  đồng hành cùng nhà trường để vượt qua khó khăn trước 
mắt, vừa chấp hành phòng chống dịch bệnh, vừa hỗ trợ các em học sinh thực hiện được 
nhiệm vụ năm học .  
 
Trong thời gian qua, nhà trường cũng đã nhận được nhiều phản ánh của CMHS về những 
bất cập, kể cả những trở ngại khi học online, nhà trường xin ghi nhận và từng bước tháo gỡ  
khó khăn như bố trí thêm giáo viên trợ giảng môn Tiếng Anh, bài tập thực hành giải quyết 
ngay tại lớp, giảm tối đa hoặc không cho bài tập về nhà,….Trên lớp giáo viên luôn khuyến 
khích, nhẹ nhàng động viên học sinh học tập, tạo không khí lớp học vui vẻ, không gây áp 
lực cho học sinh. 
  
Hy vọng Đà Nẵng nhanh chóng khống chế được dịch bệnh để học sinh có thể đến trường 
trong thời gian sớm nhất! 
 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
 

 
 

 

Thông điệp từ Hiệu phó  
Kính gửi : Quý phụ huynh, 
 
Nhân cơ hội này tôi xin chúc mừng lớp IGCSE 2 năm ngoái đã đạt kết quả tốt trong phần 
đánh giá của Cambridge, được công bố vào Thứ Sáu, ngày 21 tháng Tám vừa qua. 
 
Mặc dù kỳ thi của các em diễn ra trong tình hình đại dịch COVID và có nhiều thay đổi trong 
tiêu chí đánh giá tổng thể của Cambridge vào tháng 6 năm 2020, thầy và trò chúng tôi vẫn 
vô cùng tự hào về kết quả mà các em đã đạt được. Kết quả năm nay tổng cộng có 7 hạng A 
*!! và mười bảy hạng A. 
 
Tôi hy vọng mọi người sẽ có một năm học thật thú vị khi chúng ta cùng nhau giúp các em 
học sinh đạt được Mục tiêu Học tập Toàn trường ngay cả bằng hình thức học trực tuyến và 
hy vọng các em sẽ sớm có thể đến trường. 
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Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Hiệu phó  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp từ Giáo viên Tư vấn 
Kính gửi : Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng các em đã chính thức bắt đầu năm học mới. Tôi hy vọng mọi người đã tận 
hưởng kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời. Mặt dù học trực tuyến nhưng tôi rất vui khi thấy các em học 
sinh đều tham gia một cách đông đủ. Trong thời gian học trực tuyến tại nhà, các em phải 
nhớ thư giản vào các giờ chuyển tiết và giải lao cũng như luôn bảo vệ sức khỏe của mình 
và những người xung quanh để chúng ta cùng vượt qua thời gian khó khăn này. Vui lòng 
tham khảo tập tin  đính kèm trong email: “Hãy ở nhà tích cực”, một tài liệu nhằm hướng dẫn 
cho các em về cách tự chăm sóc bản thân khi ở nhà. Nếu các em cần hỗ trợ, tôi luôn sẵn 
sàng hướng dẫn thông qua ứng dụng Teams. Vui lòng thông báo với giáo viên chủ nhiệm 
hoặc gửi email cho tôi để sắp xếp cuộc họp với các em.  Xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa 
chỉ email là Catherine.Burgess@danang.sis.edu.vn. 
 
Chúc các em sức khỏe & hẹn gặp lại. 
 
Trân trọng, 
Catherine Burgess  
Giáo viên Tư vấn 
 

 

mailto:Catherine.Burgess@danang.sis.edu.vn

