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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG 

Tháng 12 /2020 

 
Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Toàn trường chúng ta đã trải qua tháng 12 đầy khởi sắc và hiệu quả. Các em học sinh đã 
hoàn thành tốt các bài tập và đặc biệt là kỳ thi học kỳ 1 vừa qua. Tôi rất tự hào về các em 
cũng như ghi nhận sự đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường. Kết quả thi và 
Báo cáo học tập học kỳ 1 sẽ sớm được cập nhật đến quý vị phụ huynh sau kỳ nghỉ. 
 
Do tình hình dịch bệnh COVID vẫn còn diễn biến phức tạp nên nhà trường sẽ không thể tổ 
chức buổi họp phụ huynh thông thường như trước đây.Thay vào đó, nhà trường sẽ tổ chức 
họp trực tuyến với giáo viên vào Thứ Bảy ngày 9 tháng 1 đối với Chương trình Song ngữ và 
vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 1 đối với Chương trình Quốc tế. Nhà trường sẽ sắp xếp nhân 
viên hỗ trợ phiên dịch cuộc họp và sẽ cập nhật đến quý phụ huynh lịch họp cụ thể sau kỳ nghỉ 
này. 
 
Giáng sinh là một kỳ nghỉ lớn được tổ chức rộng rãi trên khắp thế giới. Đây là khoảng thời 
gian mọi người trong gia đình sum họp và dành thời gian cho nhau. Thật tiếc khi nhiều nhân 
viên của trường sẽ không thể quay về gặp gỡ người thân trong gia đình do tình hình dịch 
bệnh COVID vẫn còn diễn biến phức tạp. Một lần nữa, tôi muốn ghi nhận sự tận tâm của các 
giáo viên và cảm ơn vì những cống hiến của họ dành cho trường SIS Đà Nẵng. 
 
Năm nay nhà trường bắt đầu áp dụng chương trình tiếng Anh DynEd, đây là chương trình 
nhằm hỗ trợ phát triển các kỹ năng tiếng Anh cho các em học sinh. Để việc học tiếng Anh thật 
sự đạt hiệu quả, tất cả các em học sinh lớp 3 trở lên phải học với chương trình DynEd ở nhà 
tối thiểu 3 buổi/ mỗi tuần, mỗi buổi 20 phút. Nhà trường sẽ tổ chức ‘Tuần lễ DynEd’ (trong 
Tuần 4, Học phần 3) nhằm khuyến khích và ghi nhận sự nỗ lực của các em khi tham gia vào 
chương trình Tiếng Anh này. Theo thống kê trên hệ thống Dyned của trường, lớp 10A là lớp 
có số lần trung bình truy cập vào phần mềm Dyned cao nhất trong học phần này. Do đó các 
em đã được thưởng phiếu mua hàng trị giá 100.000VNĐ trong đợt Hội chợ từ thiện Giáng 
sinh vừa qua. 
 
Hiện nay, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ đưa/đón học sinh vẫn tiếp tục diễn ra. Vì vậy, 
nhà trường rất mong phụ huynh và tài xế hãy xem đoạn đường Vùng Trung 3 như là ‘đường 
một chiều’. Vui lòng hãy xem khu vực này là một phần của khuôn viên trường học và điều 
quan trọng hơn hết là cần đặt sự an toàn của các em học sinh, quý phụ huynh và nhân viên 
lên hàng đầu. Vui lòng nhắc nhở các tài xế lưu ý giảm tốc độ và lái xe thận trọng hơn trong 
khu vực này.  
 

Sự kiện sắp tới: 
Kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 đến hết ngày 4 tháng 1 

Học phần 3 bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 
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Chúc tất cả mọi người sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ lễ an toàn và hi vọng sớm gặp lại tất cả 
mọi người vào ngày 5 tháng 1 sắp tới. 
 
Trân trọng 
Hiệu Trưởng 
Christopher Bradley  
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Sau một thời gian dài nỗ lực ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên và sự giúp đỡ của các 
bậc cha mẹ, học sinh đã hoàn thành khá tốt việc làm bài kiểm tra HK1. 

- Học sinh lớp 4 và lớp 5 đã được trải nghiệm qua khóa học giáo dục kĩ năng sống 
(Outward Bound) trong thời   gian 2 ngày tại trườNg. Qua đó các em được bồi 
dưỡng khả năng: làm việc nhóm, lãnh đạo, lập kế hoạch, triển khai việc thực hiện kế 
hoạch và khám phá, mở rộng giới hạn của bản thân…Nhà trường hy vọng sau khóa 
học, các em có tinh thần tập thể và tự tin vào bản thân nhiều hơn. 

- Trong thời gian học sinh được nghỉ Giáng sinh và đón mừng năm mới (từ 
23/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021) giáo viên sẽ chấm bài kiểm tra; đánh giá, xếp 
loại học sinh trong học kì 1 và sẽ báo cáo kết quả học tập của học sinh trong cuộc 
họp Phụ huynh cuối HK1(dự kiến ngày 09/01/2021). 

- Đội bóng rổ lớp 8-9 của trường có 5 học sinh được vào đội tuyển của Quận dự thi 
cấp Thành phố (thời gian từ 12- 23/1/2021). 

Chúc các bậc phụ huynh và các em học sinh có một kì nghỉ Giáng sinh và đón mừng năm 
mới - năm 2021 thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc! 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 

 
 
 

Thông điệp từ Hiệu phó (Trung Học)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Do tình hình dịch bệnh COVID vẫn còn diễn biến phức tạp nên Hội chợ Giáng sinh Từ thiện 
năm nay chỉ dành cho các em học sinh và giáo viên. Tuy nhiên trường SIS @ Đà Nẵng vẫn 
quyên góp một số tiền đáng kể là 69. 560.000 VND cho tổ chức Caritas, Việt Nam. Các em 
học sinh trung học đã tham gia nhiệt liệt và đóng góp được khoản tiền khá lớn từ các gian 
hàng bán đồ ăn, và thức uống. 
 
Chúng tôi tin rằng các em học sinh giờ đây đã rất quen thuộc hơn với việc tổ chức lễ Giáng 
Sinh ở các quốc gia khác nhau, bao gồm các hoạt động truyền thống về ông già Noel, trang 
trí cây thông Noel và tặng quà giáng sinh cho nhau. Đồng thời, tôi cũng muốn gởi lời cảm ơn 
đến quý phụ huynh, những người đã hỗ trợ mua phiếu mua hàng và quyên góp tiền cho sự 
kiện đầy ý nghĩa này. 
 
Cảm ơn thầy Will đã tổ chức buổi biểu diễn nhỏ chào mừng Giáng sinh sôi động trước khi Hội 
chợ diễn ra. Tất cả các em học sinh từ lớp mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2 trong trang phục Giáng 
sinh trông thật đáng yêu và các em đã rất hào hứng tham quan các gian hàng trọng hội chợ 
với giáo viên của mình. 
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Chúc cộng đồng toàn trường SIS một Giáng Sinh vui vẻ và Năm mới 2021 ngập tràn hạnh 
phúc! 
Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (Trung Học) 
 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Sau kỳ thi, các em học sinh đã có khoảng thời gian tuyệt vời tham gia vào ngày hội thể thao 
được tổ chức vào Thứ Hai ngày 21 tháng 12 tại trường. Các em học sinh trong đội tuyển của 
trường đã tham gia vào các cuộc thi đấu bóng rổ, bóng đá và tất cả các em học sinh đều thể 
hiện tinh thần thể thao tuyệt vời.  
 
Đây là các trận đấu để chọn ra các thành viên tham gia cuộc thi giao hữu  sẽ được tổ chức 
tại trường chúng ta vào ngày 21 tháng 1. Các em học sinh sẽ thi đấu với các trường 
Greenshoots,  Quốc tế Hội An và Skyline. Cảm ơn thầy Ignacio và thầy Neema đã hỗ trợ tổ 
chức và huấn luyện cho các em học sinh.    
 
Như đã thông báo đến quý phụ huynh trước đây, cổng trường sẽ mở vào lúc 7:30 sáng và 
giáo viên trực sẽ hỗ trợ giám sát các em học sinh trong khu vực căng tin và sân chơi trước 
khi giờ học bắt đầu. Giờ chủ nhiệm sẽ bắt đầu lúc 8:15 sáng và đây là thời gian học sinh có 
thể chuẩn bị cho tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8:30 sáng. Vì vậy, thật tuyệt nếu tất cả các em 
học sinh có thể đến trường trước 8:15 sáng để tận dụng tối đa thời gian học tập.   
 
Tôi hy vọng mọi người sẽ tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn và mong được chào đón quý phụ huynh 
và các em học sinh quay trở lại trường vào tháng 1 sắp tới. 
Trân trọng, 
Bradman Philip McCarthy  
Hiệu phó (Tiểu học) 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Trung học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Kỳ thi Học kỳ 1: 
Chúc mừng tất cả các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 10 hoàn thành kỳ thi Học kỳ 1. Lớp NCC 
cũng đã hoàn thành kỳ thi thử và các em lớp 1 đã hoàn thành các bài kiểm tra đánh giá kết 
quả học tập. Nhìn chung tất cả các em học sinh của trường chúng ta đã theo kịp chương trình 
trong những ngày nghỉ do bão và học trực tuyến- xin chân thành cảm ơn các thầy cô cũng 
như quý phụ huynh đã hỗ trợ các em trong thời gian vừa qua. 
Các em học sinh lớp IGCSE 2 sẽ hoàn thành kỳ thi thử vàoThứ Ba ngày 5 tháng 1 đến Thứ 
Tư ngày 13 tháng 1. Hiện nay, các giáo viên đã cập nhật lịch thi này cho các em. Chúc các 
em gặp thật nhiều may mắn trong kỳ thi này!  
 
Dự Án Rise  
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng nhà trường sẽ tạo cơ hội cho học sinh trung học đăng 
ký tham gia vào dự án RISE. Dự án “RISE” với sứ mệnh tìm kiếm và hỗ trợ những tài năng 
trẻ để sau đó họ đem khả năng vượt trội của mình phục vụ cộng đồng. Để đăng ký tham gia 
chương trình học sinh phải đủ tuổi từ 15 đến 17 tuổi đến ngày 1/7/2021. Hiện nay các em đã 
được tham dự buổi cung cấp thông tin về nội dung dự án RISE và thư thông tin chi tiết về 
Chương trình này sẽ được gửi đến phụ huynh vào tháng 1. Nếu quý phụ huynh muốn tìm 
hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web sau: https://www.risefortheworld.org/. 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận học vụ (Trung học) 

 

 
 

Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
Các em học sinh Lớp 4 & 5 đã có cơ hội trải nghiệm tuyệt vời trong Chương trình giáo dục kỹ 
năng sống OBV ở trường vừa qua. 
Các em Học sinh đã tham gia rất nhiều hoạt động cùng với các huấn luyện viên OBV. Các 
em đã phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tư duy phản biện. Đặc biệt, các em 
học sinh đã rất thích thú khi ở lại trường qua đêm, và điều tuyệt vời hơn hết là các em luôn 
tuân thủ nội quy của Chương trình. Xin chúc tất cả mọi người tận hưởng một kỳ nghỉ lễ tuyệt 
vời. Tôi mong sẽ sớm được gặp lại tất cả mọi người vào tháng 1 để sẵn sàng cho Học kỳ 2. 
Trân trọng, 
Nail Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 
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Thông điệp từ Giáo Viên Tư Vấn 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
Áp lực kỳ thi 
Xin chúc mừng tất cả các em học sinh của trường SIS đã hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 vừa qua. 
Tôi hy vọng rằng các em học sinh đã luôn nỗ lực học tập cũng như dành thời gian để thư giãn 
và chăm sóc sức khỏe của mình. Đối với những em sẽ tham gia kỳ thi thử vào tháng 1 sắp 
tới, hãy nhớ sắp xếp thời gian của mình thật tốt và liệt kê những việc cần làm để hoàn thành 
hiệu quả hơn. Nghỉ ngơi và thư giãn cũng rất quan trọng cho việc học, vì vậy các em hãy luôn 
nhớ dành thời gian chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Chúc các em gặp nhiều may mắn trong 
tháng 1 năm 2021 sắp tới! 
Tuần lễ Chống bắt nạt học đường 
Tuần lễ Chống bắt nạt sẽ diễn ra trong Tuần 3 của Học phần 3 (bắt đầu từ ngày 18-22 tháng 
1). Chủ đề năm nay là Sự Tử tế. Các hoạt động sẽ được tổ chức trong suốt cả tuần, chủ yếu 
xoay quanh vào cách các em thể hiện sự tử tế với những người khác cả trong và ngoài trường 
học. Vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 1, nhà trường sẽ tổ chức “Ngày màu trắng gắn kết”, nơi mà 
các em học sinh sẽ được khuyến khích mặc áo phông trắng đến trường để thể hiện tình thần 
đoàn kết chống bắt nạt học đường. Các em học sinh phải mặc quần/váy đồng phục đi học 
thông thường với áo phông trắng. 
Chuyến dã ngoại đến trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 
Vừa qua các em học sinh Lớp NCC và Lớp 10 đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các 
cán bộ của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, nơi các em đã có cơ hội tham quan khuôn viên 
trường và cuộc sống của các sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Các em đã có thể 
gặp gỡ các sinh viên năm nhất đại học và tham gia bài học về chủ đề Trí tuệ nhân tạo. 
Trân trọng, 
Cat Burgess  
Giáo viên tư vấn 

 

 
 

Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
Các em học sinh mẫu giáo đã hoàn thành xuất sắc Học phần 1. Thật vui khi thấy các em phát 
triển rất tốt cả về học tập lẫn những kỹ năng xã hội. Điều thú vị hơn là được khi quan sát các 
em học sinh đến trường với tinh thần phấn khởi và học tập hăng say mỗi ngày. 
 
Các em đã học cách đối xử tốt với người khác, chăm chỉ, độc lập trong học tập, và tự tin trong 
giao tiếp. Ngoài ra, các em không chỉ học cách hòa đồng với mọi người mà còn xây dựng mối 
quan hệ bền chặt với các bạn cùng lớp và giáo viên.  
 
Giáo viên đang hoàn thành các báo cáo học tập và những tác phẩm sáng tạo của các em 
trong học phần này nhằm giúp phụ huynh theo dõi được sự tiến bộ của các em học sinh mỗi 
ngày. Tôi hi vọng đây sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời dành cho các em sau này! Chúng tôi sẽ 
gửi bản báo cáo này đến phụ huynh sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và mong có cơ hội được thảo 
luận chi tiết hơn với phụ huynh về sự tiến bộ của các em. 
 
Nhà trường rất tự hào về thành tích của các em trong học phần này và là niềm vinh dự của 
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thầy cô khi dạy dỗ những học trò tuyệt vời như vậy. Chúng tôi tin tưởng rằng các em sẽ tiếp 
tục tiến bộ và mong muốn được đồng hành cùng các em trong quá trình học tập tại trường.  
 
Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã luôn hỗ trợ và ủng hộ nhà trường. 
 
Chúc quý phụ huynh một Giáng sinh an lành, vui vẻ và Năm mới ngập tràn hạnh phúc! 
 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

 

 
 

 


