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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Hiện nay đã có nhiều ca lây nhiễm COVID trong cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Do 
đó, chúng ta cần thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch COVID. 

- Khách tham quan không được phép vào trong khuôn viên trường. Nếu phụ huynh muốn 
đến trường vui lòng sắp xếp cuộc hẹn trước khi đến (phụ huynh học sinh mẫu giáo vẫn 
được phép đưa, đón các em nếu cần). 

- Tất cả các học sinh, nhân viên và phụ huynh trong khuôn viên trường cần phải đeo khẩu 
trang khi di chuyển bên ngoài khu vực lớp học trừ khi tập thể dục. Vui lòng dự trữ thêm 
khẩu trang nếu cần. 

- Thực hiện kiểm tra thân nhiệt ngay khi vào khuôn viên trường 
- Sát khuẩn tay hàng ngày,trước & sau khi ăn và vào lớp  
- Không tổ chức các chương trình dã ngoại hoặc hoặc các chuyến đi thực địa cho đến 

khi có thông báo mới. 
- Tạm ngưng tổ chức các buổi sinh hoạt toàn trường 
- Nếu học sinh có bất kỳ dấu hiệu nào như sốt, ho, đau họng vui lòng cho các em ở nhà 

và khám bác sĩ. 
Phụ huynh cần phải cân nhắc các kế hoạch du lịch trong thời gian sắp tới. Nếu nhân viên hoặc 
học sinh du lịch đến bất kỳ khu vực nào đã ghi nhận có ca lây nhiễm COVID trong cộng đồng, 
vui lòng tuân thủ thực hiện cách ly 2 tuần và cần kiểm tra sức khỏe trước khi trở lại trường. Vui 
lòng thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử trong suốt kỳ nghỉ Tết để có thể cập nhật thông tin 
từ trường.  
Buổi họp phụ huynh vừa qua đã chính thức khép lại chương trình học kỳ 1. Nhìn chung, kết 
quả thi của Học kỳ 1 rất tốt. Dựa theo dữ liệu (bên dưới) của kỳ thi đánh giá học sinh Trường 
Quốc Tế (kỳ thi ISA), kết quả thi môn toán của trường chúng ta rất tốt. Điều này cho thấy sự nỗ 
lực đáng kể của các em học sinh cùng toàn thể các giáo viên. 
Môn tiếng Anh:  

- 91% học sinh đạt điểm C trở lên. 
- 31% học sinh trên 90% (điểm A). 

Môn Toán: 
- 92% học sinh đạt điểm C trở lên 
- 41% học sinh trên 90% (điểm A)  

Môn Khoa học: 
- 90% học sinh đạt điểm C trở lên 
- 48% học sinh trên 90% (điểm A) 

Chương trình Học kỳ 2 đã chính thức bắt đầu. Phụ huynh vui lòng lưu ý những lời khuyên và 
đề xuất của giáo viên trong buổi họp phụ huynh vừa rồi, đồng thời động viên các em đọc sách 
thường xuyên.  

Sự kiện sắp tới: 
Kỳ thi ISA sẽ diễn từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2 
Tuần lễ DynEd diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 
Kỳ nghỉ Tết sẽ bắt đầu từ ngày 8 đến hết ngày 19 tháng 2 
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Đối với học sinh lớp 3 trở lên các em cần luyện tập tiếng Anh với chương trình Dyned đều 
đặn để đạt được kết quả tốt hơn nữa vào cuối năm học này. 
Chúc Mừng Năm Mới! 
Hiệu Trưởng 
Christopher Bradley  
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong tháng 1/2021, nhà trường đã thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh HK1 theo hướng 
dẫn của Bộ GD&ĐT. Kết quả chung toàn trường như sau: 
1.Tiểu học: 

o 100% HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, trong đó có 80,49% hoàn thành tốt. 
o 99,39% HS đạt mức độ hoàn thành phát triển phẩm chất và năng lực, chỉ có 1 HS còn 

hạn chế (0,61%), đang được giáo viên quan tâm giúp đỡ. 
 2.THCS:  

o 61 HS giỏi (67,03%) 
o 25 HS Khá (27,47%) 
o 4 HS T.Bình ( 4,39%) 
o 1HS yếu (1,11%). 
o 91 HS đạt hạnh kiểm tốt (100%). 

 3. Các hoạt đông khác:   
- Tiếp tục tham gia giải thể thao học sinh cấp quận môn Cờ Vua, Em Ngô Tuấn Khôi – 

Lớp 6 đạt được HCĐ, và có 5 học sinh lớp 8-9 tham gia thi đấu cấp Thành phố môn 
Bóng rổ đạt HCB.                                             

- Tổ chức Họp PHHS cuối kỳ 1:   Để GVCN báo cáo kết quả học tập của học sinh trong 
HK1 và lắng nghe những ý kiến góp ý xây dựng từ PHHS để xem xét điều chỉnh phù 
hợp hơn trong HK2. Cụ thể:         

• Ngày 16/1 (9:00 – 11:00 am) họp PHHS lớp 1. 

• Ngày 23/1 (8:00- 12:00 am) họp PHHS các lớp còn lại  
- Tham gia thi HSG môn Tiếng Anh - lớp 9 (vòng 2) do PGD tổ chức. Cả 3 học sinh đăng 

kí dự thi đều đạt kết quả tốt và tiếp tục được PGD cho đăng kí dự thi cấp Thành phố 
trong HK2. 

- Nhà trường cần tuân thủ quy định phòng chống dich COVID do đó “Phiên chợ quê” vào 
ngày 5/2 sẽ được trì hoãn. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và hi vọng sự kiện ý 
nghĩa về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam sẽ được tổ chức vào năm sau. 

Thay mặt nhà trường xin chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh đã đồng hành cùng với nhà 
trường để đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong HK1 vừa qua. 
 Chúc các bậc phụ huynh và các em học sinh ngập tràn niềm vui và gặp nhiều may mắn nhân 
dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc! 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
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Thông điệp từ Hiệu phó (Trung Học)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Nhà trường xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã đến tham dự buổi họp phụ huynh học 
sinh vào thứ Bảy, ngày 23/1 vừa qua. Tại cuộc họp, phụ huynh và giáo viên đã được gặp 
nhau và có cơ hội trao đổi về những tiến bộ trong học tập của các em. Nếu có những phản 
hồi hay thắc mắc về buổi họp, phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ thư điện tử 
daan.ebbers@danang.sis.edu.vn để được giải đáp.  
 
Học sinh lớp 8 Quốc tế đã tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt 
Nam trong 5 ngày tại Quy Nhơn, Bình Định. Trong suốt chuyến đi, các em đã cùng nhau vượt 
qua những thử thách cũng như các hoạt động đòi hỏi người tham gia ứng dụng, phát huy tối 
đa các kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm và tư duy cao. Kết thúc cuộc hành trình, mặc dù 
thấm mệt nhưng đổi lại là các em đã có những trải nghiệm tuyệt vời sau bao nỗ lực vượt qua 
khó khăn và kiên trì, bền bỉ cho đến ngày cuối cùng của chuyến đi. Chúng tôi muốn gửi lời 
cảm ơn sâu sắc đến những giáo viên đi cùng và các huấn luận viên đồng tổ chức và thực 
hiện chương trình này. Sau đây là lịch trình các khóa tiếp theo:  

Chương trình Outward Bound Việt Nam tại Quy Nhơn, Bình Định 

Lớp 8A, 8B, 9A song ngữ Đã bị hoãn đang chờ lịch Đã bị hoãn đang chờ lịch 

Lớp 6A song ngữ, 6L quốc tế Thứ Hai, ngày 15/3/2021 Thứ Sáu, ngày 19/3/2021 

Lớp 7A song ngữ, 7L quốc tế Thứ Hai, ngày 12/4/2021 Thứ Sáu, ngày 16/4/2021 

Lớp 10A song ngữ Thứ Hai, ngày 7/6/2021 Thứ Sáu, ngày 11/6/2021 

Lớp IG1, IG2, NCC quốc tế Thứ Hai, ngày 21/6/2021 Thứ Sáu, ngày 25/6/2021 

Cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng: 
Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng nuôi dưỡng nên những học sinh tài năng và chúng 
tôi mang đến một cơ hội tuyệt vời để các em thể hiện những tài năng 
đó trước toàn trường. Cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng được chờ đón nhất 
trong năm sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 5/3/2021 bởi Ms. Petra. 
Các em có sẵn sàng trở thành một trong những thí sinh tài ba năm 
nay? Ban tổ chức rất mong đợi được nhìn thấy nhiều loại hình nghệ 
thuật khác nhau trong Chương trình biểu diễn lần này. Một vài gợi ý 
để các em có thể trình bày là: Nhảy, Hát, Diễn Kịch, Ảo thuật, Karaoke, 
Võ Karate, Nhạc cụ, Tung hứng, Thơ, Kịch câm,Tiểu phẩm Hài, Lắc 
vòng và nhiều hơn thế. Hãy đăng ký tham gia chương trình bằng cách 
gửi video thử giọng hoặc ghi hình tiết mục biểu diễn của mình cho Ms. 
Petra qua địa chỉ thư điện tử petra.rocher@danang.sis.edu.vn và trở 
thành người được chọn trình diễn trên sân khấu lớn từ 1h30 đến 2h30 
chiều thứ Sáu, ngày 5/3/2021.  
 
Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (THCS) 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Tuần lễ DynEd được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 nhằm giúp các em học sinh nâng 
cao nhận thức và khuyến khích các em tham gia vào Chương trình DynEd. Thầy DanJones 
sẽ tổ chức một số hoạt động bổ ích dành cho tất cả các lớp và sẽ có Tiệc Pizza (từ Pegasus) 
dành cho lớp sử dụng chương trình DynEd nhiều nhất trong khối Tiểu học và Trung học ở 
tháng 1.  
Ngoài ra, còn có những phần thưởng sách dành cho những cá nhân có thời lượng sử dụng 
cùng với thời gian thực hành một số tính năng trên Dyned nhiều nhất, và phần thưởng cũng 
dành cho những em có những tiến bộ vượt trội nhất.  
 
Phát triển kỹ năng tiếng Anh là một quá trình đòi hỏi sự chăm chỉ. Do đó việc sử dụng chương 
trình DynEd thường xuyên sẽ giúp các em học sinh tiến bộ hơn trong quá trình phát triển ngôn 

mailto:daan.ebbers@danang.sis.edu.vn
mailto:petra.rocher@danang.sis.edu.vn
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ngữ tiếng Anh. Đối với các em học sinh từ lớp 3 trở lên, các em nên thường xuyên luyện đọc 
và tham gia học chương trình DynEd tối thiểu 3 buổi/ mỗi tuần, mỗi buổi 20 phút. Đối với học 
sinh có trình độ tiếng Anh từ điểm C trở xuống, các em nên tham gia chương trình tối thiểu 4 
buổi hoặc 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 20 phút. 
Hiện nay vẫn có một số em học sinh không tham gia học chương trình này ở nhà thường 
xuyên và rất mong phụ huynh sẽ nhắc nhở các em tích cực tham gia học chương trình này. 
Sự hợp tác giữa gia đình và trường học là rất quan trọng để giúp các em tiến bộ hơn. Nếu 
trong trường hợp các em không có bài tập nhà (thỉnh thoảng), thì các em có thể luyện đọc 
hoặc học trên chương trình DynEd. Trong những ngày lễ Tết, chúng tôi vẫn muốn học sinh 
truy cập thường xuyên vào chương trình DynEd ít nhất 3 lần mỗi tuần mỗi lần 20 phút. Rất 
mong quý phụ huynh sẽ hỗ trợ trong việc đảm bảo trang thiết bị ở nhà cũng như luôn nhắc 
nhở các em tham gia chương trình này thường xuyên ở nhà. 
Nếu học sinh gặp vấn đề kỹ thuật về truy cập, vui lòng liên hệ với điều phối viên chương trình 
Dyned, thầy Daniel Jones tại địa chỉ email daniel.jones@danang.sis.edu.vn. 
Trân trọng, 
Bradman Philip McCarthy  
Hiệu phó (khối Tiểu học) 

 
Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Trung học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chúc mừng các em học sinh lớp IG2 đã hoàn thành tốt kỳ thi thử trong 2 tuần đầu của tháng 
1 vừa qua. Hiện nay các giáo viên đang tổng kết điểm thi thử cho các em học sinh và xác 
định những nội dung quan trọng nào các em cần ôn tập trước khi bước vào kỳ thi chính 
thức. Mặt dù các kỳ thi GCSE ở Anh đã bị hủy do tình hình dịch bệnh trường đóng cửa, 
Trung tâm khảo thí Cambridge đã thông báo rằng kỳ thi IGCSE ở Việt Nam vẫn tiến hành 
như thường lệ vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 năm này. 
Các em học sinh NCC sẽ thi các môn đầu tiên vào tuần đầu tiên trong tháng 2. Chúc các em 
may mắn trong kỳ thi này 
Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người! 
 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận học vụ (THCS) 

 

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

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Quả là một tháng tuyệt vời với hàng loạt sự kiện thể thao diễn tại trường SIS Đà Nẵng. Tháng 
này, trường chúng ta đã đăng cai tổ chức ngày hội thể thao liên trường đầu tiên trong năm 
học này, gồm các đội tuyển đến từ trường Quốc Tế Hội An, Skyline và Green Shoots. Trong 
suốt cả ngày, tất cả các em học sinh đều thể hiện tinh thần thể thao và sự tôn trọng lẫn nhau. 
Đây cũng là lần đầu tiên trường chúng ta có đội bóng đá và bóng rổ dành cho khối Tiểu học 
tham gia vào ngày hội thể thao. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều đội thể thao cấpTiểu học 
nữa trong thời gian sắp đến. Tất cả các em học sinh đã thể hiện rất tốt trong ngày hội thể thao 
lần này! 
Xin chúc mừng 5 em học sinh THCS (Henry 8B, Nhân 9G, Danny 9G, Happy 8L, Jordan IG1) 
đã được chọn vào đội bóng rổ cấp quận, thi đấu thành phố các em đã rất xuất sắc! Ngoài ra 
tôi cũng xin chúc mừng em Bảo Nghi (Lớp 7L) vừa vô địch giải golf địa phương. 
Trong tháng này, thư viện trường đã nhận thêm một lượng lớn sách mới. Có rất nhiều chủ đề 
hấp dẫn và thú vị trong những cuốn sách này. Xin nhắc lại là mỗi tuần các em có thể mượn 
một cuốn sách từ thư viện và việc đọc sách thường xuyên ở nhà sẽ giúp các em phát triển kỹ 
năng tiếng Anh hơn mỗi ngày. 
Chúc mừng năm mới đến toàn thể quý phụ huynh và các em học sinh! 
 
Trân trọng, 
Nail Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

mailto:daniel.jones@danang.sis.edu.vn
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Thông điệp từ Giáo Viên Tư Vấn 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong Tuần lễ chống bắt nạt học đường vừa qua trường SIS đã tổ chức rất nhiều hoạt động 
với chủ đề “Lòng nhân ái là điều tuyệt vời nhất”. Thầy và trò của trường đã hoàn thành rất tốt 
và đã cùng nhau thể hiện lòng nhân ái với tất cả mọi người ở trường.  
Vui lòng tham khảo một số hình ảnh trong suốt tuần lễ vừa qua. 
Chúc Mừng Năm Mới đến toàn thể quý phụ huynh, cùng các em học sinh, và các giáo viên. 
Chúc mọi người đón một kỳ nghỉ thật tuyệt vời. 
 
Trân trọng, 
Cat Burgess  
Giáo viên tư vấn 

 

Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo  

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Lớp Prep và K2 đã có những trải nghiệm thú vị về robot trong giờ học STEM. Các em bắt đầu 
làm quen với những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình cũng như học được các kĩ năng 
thông qua những hoạt động vui nhộn với robot mTiny. Các bạn nhỏ đặc biệt hào hứng khi 
được điều khiển robot di chuyển từ vạch xuất phát đến vị trí mục tiêu trên bản đồ. Đây là dịp 
để các em khám phá những điều hay và mới mẻ với nhau.  
Giáo viên và các em học sinh Mẫu giáo đã cùng nhau trang trí lớp học để chuẩn bị cho ngày 
lễ Tết cổ truyền sắp đến. Các lớp học và khu vực hành lang được trang hoàng rực rỡ sắc 
Xuân. Trong khi tận hưởng không khí Tết sắp đến các em còn có cơ hội học hỏi và hiểu thêm 
về nét văn hóa của Việt Nam.  
Để tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid nhà trường đã quyết định hoãn kế hoạch dã 
ngoại đến trung tâm vui chơi TiniWorld. Tuy nhiên lớp học làm bánh Tết ở Pegasus vẫn được 
tổ chức bình thường như lịch trình. 
Chúc mọi người một năm mới An Khang và Thịnh Vượng. Hẹn gặp lại vào thứ Hai ngày 22 
tháng 2 năm 2021. 
 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 


