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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Xin chào mừng các em học sinh đã chính thức bước vào năm học mới. Thật tuyệt vời khi thấy 
các em quay trở lại trường với tràn đầy năng lượng. Các em đã nhanh chóng thích nghi với 
nề nếp ở trường. Các em học sinh nên thường xuyên duy trì việc tự học khi ở nhà. Điều này 
sẽ rất hữu ích đặc biệt đối với Chương trình Tiếng Anh Trực tuyến DynEd mới. 
 
Trong năm học này có một số thay đổi trong thành phần Ban Giám Hiệu. Cô Anne Mately đã 
chia tay trường để trở về nước Úc. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Anne, 
cùng chúc cô và gia đình mọi điều tốt đẹp. 
 
Tôi biết rằng Sinh nhật là thời điểm đặc biệt để các em học sinh chia vui cùng với bạn bè. 
Như trước đây phụ huynh có thể mang thức ăn nấu sẵn đến trường để tổ chức sinh nhật cho 
các em. Tuy nhiên, đã có một vài trường hợp ngộ độc thực phẩm ở các trường nên quy định 
mới về An toàn Thực phẩm đã được thay đổi. Khi có tiệc sinh nhật, phụ huynh vui lòng không 
mang thức ăn nấu sẵn từ bên ngoài vào trường. Các loại kẹo, bánh đóng gói hoặc thực phẩm 
được đặt từ Pegasus vẫn được chấp nhận và chỉ được tổ chức trong giờ ăn nhẹ buổi chiều. 
 
Trong tình hình dịch bệnh COVID hiện nay, nhà trường cần hạn chế số lượng người ra vào 
khuôn viên trường học. Do đó, quý phụ huynh và những thành viên trong Ban đại diện vui 
lòng sắp xếp cuộc hẹn trước khi đến gặp giáo viên, hoặc vào văn phòng trường và các khu 
vực khác của trường.  Xin lưu ý, phụ huynh học sinh mẫu giáo có thể đưa, đón các em vào 
lớp. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và mọi hoạt động của trường sẽ trở lại bình thường 
cho đến khi nhận được chỉ đạo mới từ các cơ quan chức năng.   
 
Mật độ giao thông hiện nay trong giờ đưa đón của nhà trường rất dày đặc. Nhằm giảm thiểu 
thời gian chờ đợi của quý phụ huynh và học sinh, nhà trường sẽ cho phép học sinh các khối 
THPT và THCS (tùy vào lựa chọn) được đón ở cổng sau của trường từ 4:00 giờ đến 4:15 giờ 
chiều. Nhà trường đang cố gắng để tránh gây ùn tắc giao thông tại thời điểm đón các em học 
sinh vào buổi chiều. Tuy nhiên, vào các thời điểm khác trong ngày, các em học sinh vẫn phải 
tập trung tại khu vực đón của sảnh chính của nhà trường. Trong trường hợp học sinh khối 
THPT và THCS có em nhỏ, các em cần phải chờ tại khu vực đón của sảnh chính. Ngoài ra, 
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nếu trời mưa, tất cả học sinh sẽ phải tập trung tại khu vực đón/ trả chính của trường. Cảm ơn 
sự ủng hộ và kiên nhẫn của phụ huynh trong suốt thời gian qua. 
 
Tôi rất mong tiếp tục làm tốt công việc của cô Anne và rất vui vì có cơ hội được làm việc với 
tập thể phụ huynh và học sinh trường SIS Đà Nẵng của chúng ta.  
Trân trọng, 
Christ Bradley 
Hiệu trưởng 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Nhà trường vui mừng thông báo với phụ huynh. Về việc học sinh đã trở lại lớp học sau gần 
1 tháng học trực tuyến để phòng chống dịch Covid. Đa số học sinh đã thực hiện được nề 
nếp qui định chung của nhà trường. Năng khiếu và cá tính riêng của từng học sinh đã được 
giáo viên đang rất quan tâm và tìm cách phát huy theo hướng tích cực nhất. 
 
Hiện nay giáo viên đang thực hiện rà soát lại kết quả học tập của học sinh từ đầu năm học 
2020-2021 đến nay để bổ sung cho học sinh những kiến thức còn hạn chế trong quá trình 
học online với yêu cầu: học sinh phải hiểu được tất cả nội dung bài học và biết vận dụng 
những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
 
Trong thời gian tới, tất cả học sinh Tiểu học và THCS sẽ được ôn tập và làm bài kiểm tra 
giữa HK1. Phiếu nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh giữa HK1 năm học 2020-
2021 sẽ được gửi về cho phụ huynh trong tháng 10/2020 (cuối học phần 1). 
 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (THCS)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trước hết, tôi rất vui khi tất cả các em học sinh đã được quay trở lại trường. Tôi cũng vô 
cùng tự hào về đội ngũ giáo viên của nhà trường đã luôn đem lại những giờ học vô cùng 
hiệu quả thông qua ứng dụng học trực tuyến MS Teams trong 4 tuần đầu tiên của Học phần 
1. Mặc dù hình thức học trực tuyến có thể không lý tưởng cho tất cả các em học sinh, 
nhưng nó đã giúp duy trì việc học tập của các em trong thời gian cách ly xã hội và đồng thời 
nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin thông qua việc nộp bài tập, đoạn video, làm việc trực 
tuyến cùng nhau và làm quen với việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số. Như đã đề cập 
trước đó, hiện nay các em học sinh đã trở lại trường, và nhà trường đảm bảo luôn tuân thủ 
quy định do Sở GD & ĐT đề ra liên quan đến việc kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay và thực 
hiện giãn cách xã hội để đảm bảo môi trường  học tập an toàn cho học sinh. 
 
Trong năm học này chương trình Giáo dục STEM sẽ tiếp tục được lồng ghép trong chương 
trình học tại trường SIS. Mỗi học sinh sẽ có một bài học STEM được thiết kế riêng hàng 
tuần là một phần bài học chính nằm trong thời khóa biểu. Nhà trường cũng đang triển khai 2 
chương trình Coding và Robot mới cho tất cả các lớp. Cả hai chương trình Makeblock và 
UBtech đều tập trung vào những kỹ năng cơ bản về coding, robot và trang bị nhiều kiến 
thức bổ ích cho công việc của các em sau này. 
 
Để hỗ trợ cả hai chương trình này, nhà trường đã chuẩn bị 25 máy tính bảng có cài đặt ứng 
dụng STEM và có thể điều khiển trực tiếp các mô hình robot mới được đầu tư trong năm 
học này. Các máy tình bảng này sẽ mang lại cho các em nhiều cơ hội để trải nghiệm và có 
kinh nghiệm thực hành về thiết bị điện tử. 
 
Trong tháng 10 sắp tới, nhà trường sẽ chào đón 2 chuyên gia STEM của Tập đoàn đến 
thăm trường. Các chuyên gia sẽ tạo nhiều cơ hội đào tạo và giúp phát triển hơn nữa 
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chương trình giáo dục STEM nhằm đảm bảo các em học sinh được trau dồi khả năng sáng 
tạo, tư duy logic , phối hợp đồng đội và giao tiếp với mục tiêu mang đến sự phát triển những 
kỹ năng quan trọng trong thế kỷ 21. 
 
Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (THCS) 
 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Rất vui được chào đón tất cả phụ huynh cùng các em học sinh trở lại trường. Cảm ơn sự hỗ 
trợ quý báu của phụ huynh trong suốt thời gian các em học trực tuyến. 
Trong năm học mới này, chương trình tiếng Anh DynEd được áp dụng cho học sinh lớp 3 
trở lên. Đây là chương trình tiếng Anh trực tuyến được kết hợp cùng với chương trình tiếng 
Anh chính của trường.  
 
Sau khi học sinh hoàn thành một cấp độ của DynEd, các em sẽ nhận được chứng chỉ Ngôn 
ngữ tiếng Anh với kết quả đánh giá trình độ Tiếng Ánh của học sinh dựa theo Khung Tham 
Chiếu Ngôn Ngữ Chung Của Châu Âu (CEFR). Chương trình học không chỉ bao gồm bài 
học và bài tập trên máy tính dựa theo năng lực của từng học sinh, mà còn có các hoạt động 
tập trung vào kỹ năng nói và giao tiếp bằng cách ghi âm giọng nói của chính các em. Học 
sinh có thể luyện tập 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết ở trình độ của chính mình tại nhà 
cũng như ở trường với sự hỗ trợ của giáo viên. 
 
Trân trọng, 
Bradman Philip McCarthy  
Hiệu phó (khối Tiểu học) 

 

 
Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối THCS) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng các em đã quay trở lại trường và cảm ơn tất cả các em học sinh THCS trở lên 
đã học hành chăm chỉ trong suốt thời gian học trực tuyến vừa qua. Điều đó có nghĩa là các 
em đã có thể theo kịp chương trình học và chuẩn bị cho kỳ thi của học kỳ. Đồng thời, tôi 
cũng xin chào mừng các em học sinh tham gia học lớp NCC trong năm nay. Đây là năm đầu 
tiên nhà trường giảng dạy chương trình NCC; một chương trình dự bị đại học được đào tạo 
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trong vòng một năm. Học sinh có thể đăng ký chương trình này sau khi hoàn thành lớp IG2. 
Chúc quý phụ huynh & các em sức khỏe & an toàn trong thời gian dịch bệnh này. 
 
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, 
 
Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại trường. Xin được chúc mừng tất cả các em đã 
hoàn thành tốt việc học trong suốt thời gian học trực tuyến vừa qua. Các em đã có sự tiến 
bộ vượt bậc để trở thành học sinh thành thạo về công nghệ thông tin. Nhân đây, tôi cũng xin 
chào mừng các giáo viên tiểu học mới tham gia giảng dạy ở trường chúng ta trong năm học 
này: Cô Erin (Lớp 4A), Cô Stephanie (Lớp 4B) và thầy Kyle (Lớp 3A & B). Chúc tất cả mọi 
người một năm học mới thành công. Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng 
liên hệ với tôi để được giải đáp. 
 
Trân trọng, 
Nail Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 

 
 
 
 

 


