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Tháng 11/2020 

 
Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Thay mặt BGH nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn Ủy Ban Nhân dân và các cơ quan ban 
ngành đã đến thăm trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhà trường đặc biệt ghi nhận 
những đóng góp to lớn của các giáo viên dành cho trường cũng như cho cộng đồng. Tôi cũng 
xin gửi lời cảm ơn tới quý phụ huynh và các em học sinh đã dành tặng những bó hoa tươi 
thắm và những tấm thiệp đầy ý nghĩa. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể giáo 
viên tài năng của trường SIS tại Đà Nẵng vì những nỗ lực đóng góp mà các thầy cô đã dành 
cho các em học sinh và cho trường. 
 
Trường đang tiếp tục phát triển và phát triển hơn nữa, chúng tôi luôn cố gắng tạo nhiều cơ 
hội học tập để hỗ trợ các em học sinh thành công trong con đường học vấn và sự nghiệp sau 
này. Nhà trường có kế hoạch sẽ tổ chức giảng dạy chương trình cấp độ AS & A của 
Cambridge trong năm học tiếp theo (năm 2021-2022). Đây là chương trình Quốc tế dành cho 
các em học sinh Trung học, được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Điều này sẽ giúp các 
em học sinh có thể nhập học trực tiếp vào các trường Đại học ở trong nước cũng như trên 
toàn thế giới. Ngoài ra, sau khi hoàn thành xong chương trình cấp độ A này, các em học sinh 
sẽ được quy đổi tín chỉ cho một số khóa học ở Đại học. Vui lòng đăng ký tuyển sinh sớm để 
nhà trường có thể tuyển dụng giáo viên có trình độ giảng dạy chương trình này. 
 
Tôi xin thông báo lại về quy định không được mang thức ăn chế biến sẵn từ bên ngoài vào 
trường để tổ chức sinh nhật hay tiệc mừng khác ...  ở các trường khác trường hợp ngộ độc 
thực phẩm xảy ra vì việc này. Phụ huynh có thể chuẩn bị các loại bánh ngọt và thực phẩm 
đóng gói như khoai tây chiên, bánh quy, v.v. hoặc có thể đặt thức ăn từ nhà hàng Bistro 
Pegasus, đơn vị cung cấp thức ăn cho trường. Xin lưu ý, tiệc sinh nhật chỉ được tổ chức vào 
giờ ra chơi buổi chiều ở hai khung giờ sau: SVIS lúc 2.20 – 2.40 chiều và SIS lúc 3.00 đến 
3.15 chiều. Phụ huynh vui lòng tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm nếu cần thêm thông 
tin. 
 
Nhân cơ hội này tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến quý phụ huynh vì nhà trường sẽ không thể tổ 
chức Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện và Biểu diễn văn nghệ cho cộng động như trước đây. 
Nhà trường cần phải tuân thủ quy đinh phòng chống dịch COVID bằng việc giới hạn số lượng 
lớn khách vào khuôn viên trường. Sự kiện vẫn diễn ra ở trường tuy nhiên quý phụ huynh sẽ 
không tham dự cùng các em học sinh. Nhà trường sẽ cập nhật thông tin chi tiết về chương 
trình cho quý phụ huynh và gia đình trên trang web của trường. Rất mong quý phụ huynh sẽ 
thông cảm cho sự bất tiện này. 
 
 

Sự kiện sắp tới: 
Kỳ thi học kỳ 1 diễn ra từ ngày 9 – 15 tháng 12 
Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện vào ngày 18 tháng 12 
Kỳ Nghỉ Học phần từ ngày 23/12 đến 4/1 
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Nhà trường cần phải tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID do đó tất cả quý phụ huynh/ 
Khách cần phải đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn tay trước khi vào trường. Nếu 
quý phụ huynh/ Khách không tuân thủ thực hiện các quy định trên sẽ không được phép vào 
trường. Rất mong quý phụ huynh sẽ nhắc nhở các em học sinh luôn đeo khẩu trang khi đến 
trường. Cảm ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh!  
Hiệu Trưởng 
Christopher Bradley  
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
1. Các hoạt động dạy và học trong tháng 11 đều hướng về chủ đề “Chào mừng 38 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.  
1.1 Nhân dịp này, nhà trường rất vinh dự được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm đến từ 
lãnh đạo địa phương; các bậc cha mẹ học sinh, tập thể lớp 1A; 2A; Lớp 3B; Lớp 4B; Lớp 6 
song ngữ. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của quí phụ huynh đã 
dành cho nhà trường và đội ngũ giáo viên. 
1.2 Kết quả các hoạt động: 

- Đa số học sinh các lớp tham gia tập luyện và biểu diễn những tiếc mục văn nghệ 
với chủ đề “nhớ ơn thầy cô”, đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng mỗi 
thầy cô giáo. 

- Đội HS lớp 9 dự thi KHKT với đề tài “Máy sát khuẩn tự động “đạt giải tư cấp Quận. 
- Tham gia giải thể thao học sinh cấp Quận môn bơi lội, các em đạt được 8 Huy 

chương Vàng và 1 huy chương Đồng. 

- Tổ chức dạy phụ đạo miễn phí cho những học sinh còn yếu của tất cả các lớp từ 
4:00 – 5:00 chiều, Việc làm nầy được phụ huynh hưởng ứng tích cực, giúp học sinh 
hiểu được kiến thức bài học một cách vững chắc. 

- GVCN các lớp đã gửi kết quả đánh giá giữa HK1 của từng học sinh về gia đình để 
phụ huynh biết được tình hình học tập của học sinh từ đầu năm đến nay.   

2. Công tác trọng tâm của tháng 12/2020 của học sinh là việc ôn tập kiểm tra HKI, thời gian 
kiểm tra được qui định như sau: 
- Từ 14/12 đến 18/12:  Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 (làm bài kiểm tra tất cả các môn 

học). 
- Từ 18/12 đến 23/12: Học sinh lớp 9 kiểm tra theo đề chung của Sở GD&ĐT. 

Rất mong các bậc phụ huynh quan tâm, động viên các con dành thời gian ôn tập chu đáo 
để đạt được kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra, đánh giá HK1 sắp đến. 
 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
 

 
 

Thông điệp từ Hiệu phó (Trung Học)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 
Như hằng năm vào ngày 20 tháng 11, Trường Quốc Tế Singapore tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ 
kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin được cảm ơn những tình cảm của quý 
phụ huynh và các em học sinh dành cho tập thể giáo viên. Các thầy cô đã rất xúc động và rất 
ngạc nhiên trước rất nhiều tấm thiệp viết tay, đồ thủ công cũng như những món quà xinh xắn 
của các em. 
Điều tuyệt vời hơn nữa, tất cả các em học sinh Song ngữ SVIS đã chuẩn bị một buổi biểu 
diễn tri ân các thầy cô giáo thật tuyệt vời tại hội trường với những màn trình diễn như khiêu 
vũ, ca hát và trình diễn thời trang. 
Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 2020 
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Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện là một sự kiện gây quỹ từ thiện mà toàn trường cùng tham gia. 
Số tiền quyên góp được tại Hội Chợ Từ Thiện sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện Caritas, 
Việt Nam. 
Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 18 tháng 12. 
Do tuân thủ quy đinh phòng chống dịch COVID, chương trình Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 
CCF năm nay sẽ được tổ chức chỉ dành cho học sinh và giáo viên. 
 
Hình thức Hội Chợ sẽ vẫn không thay đổi, rất nhiều gian hàng và hoạt động sẽ được tổ chức 
phù hợp với mọi lứa tuổi dành cho các em học sinh và giáo viên. Các em học sinh Lớp Mẫu 
giáo, Lớp 1 và Lớp 2 sẽ tham quan các gian hàng và tham gia các hoạt động cùng với giáo 
viên chủ nhiệm, trong khi các em học sinh Lớp 3 trở lên sẽ có thể tự mình tham quan Hội 
Chợ. 
 
Trong ngày Hội Chợ thay vì dùng tiền mặt, nhà trường sẽ bán phiếu mua hàng trị giá 10.000 
đồng / 1 phiếu. Phụ huynh có thể mua trước tại văn phòng trường bắt đầu từ ngày 7 tháng 
12 năm 2020. 
Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (THCS) 
 

 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Tháng 11 là một tháng đầy thú vị dành cho các em học sinh với các cuộc thi bóng rổ và bơi 
lội. 
Đầu tiên, xin chúc mừng đội bóng rổ nam khối THCS - SIS Dragon của trường chúng ta. Vừa 
qua, nhà trường đã tổ chức cuộc thi bóng rổ giao hữu với trường THCS Lê Lợi. Đội bóng của 
trường đã thu hẹp số điểm lên 24 điểm, một điểm số khá sít sao với số điểm 30 của đội bạn. 
Nhưng hơn hết các em học sinh của chúng ta đã thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời trong 
suốt trận đấu này. Cảm ơn các lớp đã đến xem và cổ vũ cho đội bóng rổ nam của trường. Đó 
là một bầu không khí thật tuyệt vời và hi vọng các em sớm có trận đấu giao hữu tiếp theo. 
Các em học sinh của trường chúng ta cũng đã tham gia vào cuộc thi bơi lội cấp quận Ngũ 
Hành Sơn vừa qua. Xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã đại diện cho trường tham gia 
cuộc thi này và đặc biệt xin chúc mừng những em sau đây. 
 

  Tên Học Sinh  Lớp  Giải thưởng 

1. Lê Quang Minh  Lớp 3  2 Huy Chương Vàng  

2. Vũ Tuyên Hoàng  Lớp 3  1 Huy Chương Bạc  

3. Lê Thảo My  Lớp 6  2 Huy Chương Vàng  

4. Nguyễn Thái Bảo  Lớp 6  2 Huy Chương Vàng  

5. Nguyễn Trang Nhi  Lớp 8  2 Huy Chương Vàng  

 
Trân trọng, 
Bradman Philip McCarthy  
Hiệu phó (khối Tiểu học) 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Trung học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Xin lưu ý cho tất cả quý phụ huynh và học sinh rằng các kỳ thi của trường SIS sẽ rơi vào 
tháng 12 này. Do đó các em học sinh cần phải ôn tập thật kỹ lưỡng và nên trao đổi với giáo 
viên chủ nhiệm nếu các em cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Xin chúc mừng tất cả các em học sinh 
và các giáo viên vì chúng ta vẫn theo kịp chương trình học mặc dù phải giảng dạy trực tuyến 
do dịch bệnh và những ngày nghỉ do mưa bão vừa qua. 
Các em học sinh khối Trung học sẽ tham gia kỳ thi thử trong những tuần tới - vui lòng tham 
khảo lịch thi như bên dưới. Chúc các em học sinh may mắn trong kỳ thi sắp tới! 

Lịch Thi @ SIS từ Lớp 2-10 

Tiếng Anh Tiếng Anh 1- Thi Nói Ngày 9-11 Tháng 12 

Tiếng Anh 2 – Thi Viết Ngày 10 Tháng 12 

Tiếng Anh 3- Ngữ Pháp & Đọc Hiểu Ngày 11 Tháng 12 

Tiếng Anh 4- Thi Nghe Ngày 9 Tháng 12 

Toán Toán 1 và 2 Ngày 14 Tháng 12 

Khoa Học Khoa học 1  Ngày 15 Tháng 12 

Chương trình Quốc Tế NCC Cấp độ 3 (L3IFDHES) (Lớp 11) – Kỳ Thi Thử 

Tiếng Anh chuyên 
sâu 

Thi Nói Ngày 14-15 Tháng 12 

 
Thi Viết  Ngày 14 Tháng 12 

 
Thi Nghe Ngày 15 Tháng 12 

Thông Báo trước: Kỳ Thi Thử dành cho Lớp IGCSE 2 

Tất cả các môn học Ngày 5-13 Tháng 1 

 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận học vụ (THCS) 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Tiểu học) 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Các em học sinh Lớp 4 & 5 sẽ được trải nghiệm chương trình giáo dục kỹ năng sống OBV 
vào tháng 12 tới. Các em sẽ tham gia vào một số hoạt động khác nhau ở trường, được hướng 
dẫn bởi đội ngũ giáo viên của OBV của trường. Các em học sinh sẽ ở lại trường một đêm khi 
tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống OBV lần này. Chương trình OBV đã dần trở 
nên phổ biến với các em học sinh. Tôi mong đợi sớm nhận được hình ảnh từ chương trình 
OBV cho cộng đồng toàn trường. 
 
Lịch tham gia chương trình OBV như sau: 
Lớp 4: diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại Trường - 2 ngày 1 đêm 
Lớp 5: diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020 tại Trường- 2 ngày 1 đêm 
 
Trân trọng, 
Nail Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 
 

 
Thông điệp từ Giáo Viên Tư Vấn 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
Sức khỏe của các em học sinh là rất quan trọng, đặc biệt là với áp lực của các kỳ thi đang 
đến rất nhanh. Rất mong quý phụ huynh sẽ luôn đảm bảo các em học sinh giữ gìn sức khỏe 
thật tốt. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước và ngủ đủ thời gian. Lập kế 
hoạch thời gian học tập và liệt kê những việc cần làm để giúp các em học sinh luôn cập nhật 
mọi thứ. Nghỉ ngơi là rất quan trọng, do đó các em học sinh thỉnh thoảng nên dành thời gian 
vui chơi hoặc tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Điều này có thể giúp học sinh 
biết sử dụng tối đa thời gian học tập và giữ sự tập trung. Chúc các em luôn gặp may mắn 
trong kỳ thi sắp tới của mình! Nếu các em cảm thấy căng thẳng và có bất kỳ thắc mắc nào 
cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ gặp tôi. 
Trân trọng, 
Cat Burgess  
Giáo viên tư vấn 
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Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Nhân cơ hội này, chúng tôi xin gửi lời “Cảm ơn” đến quý phụ huynh về những lẵng hoa tươi 
thắm, món quà xinh xắn cùng những lời chúc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua. 
 
Năm nay, nhà trường đã áp dụng chương trình ngữ âm Tiếng Anh Letterland của Anh Quốc 
vào chương trình Ngữ âm nhằm củng cố các chữ cái và âm tiết trong bảng chữ cái, ngoài ra 
còn giúp nâng cao kỹ năng đọc của các em học sinh. 
 
Chương trình ngữ âm Letterland được sử dụng nhằm giúp các em dễ dàng tiếp cận với việc 
học ngữ âm dựa trên các câu chuyện. Những câu chuyện Ngữ âm nhằm giúp các em có tư 
duy logic hơn bằng việc nhớ tất cả 44 âm chữ cái, những câu chuyện đơn giản về các ký tự 
Letterland sẽ đảm bảo hình thành chữ cái chính xác. 
 
Hầu hết các em đã cố gắng nỗ lực để trở thành người học đạt thành tích cao trong học tập 
và tự tin trong giao tiếp. Lớp mẫu giáo K2 và Dự bị Tiểu học Prep đang rèn luyện cách đọc 
chữ, lớp Mẫu giáo K1 và Mầm non Nursery học cách thực hành các kỹ năng tự lập, như rửa 
tay, dọn dẹp đồ chơi và tự xúc ăn trong bữa trưa. 
 
Các em học sinh lớp Dự bị Tiểu học Quốc Tế Prep đã học cách tận dụng rác thải để tái chế 
thành các vật dụng hữu ích, và các em đang dần hình thành thói quen bỏ rác vào thùng để 
tái chế thành những vật dụng mới. Như là một phần trong các bài học STEM, các em đã sử 
dụng trí tưởng tượng, sự sáng tạo và kỹ năng thực hành của mình để tạo ra nhiều loại vật 
dụng từ giá đựng bút chì đến tên lửa! 
 
Nhà trường đã tạo tài khoản Razkids cho các em học sinh Lớp Dự bị Tiểu học Prep để sử 
dụng trong thời gian học môn Công nghệ thông tin. Đây là một chương trình đọc trực tuyến 
tuyệt vời với nhiều loại sách theo nhiều chủ đề. Các giáo viên sẽ gửi thông tin chi tiết cách 
đăng nhập cho quý phụ huynh ngay sau khi các em sử dụng thành thạo tại trường. 
 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 
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