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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
“Bảo Vệ An Toàn Cho Học Sinh” là một chủ đề rất được quan tâm ở trường chúng ta. Đội ngũ 
giáo viên và cán bộ công nhân viên trường sẽ luôn tiếp tục mang đến một môi trường an toàn 
cho tất cả các em học sinh. Tất cả nhân viên sẽ tham gia tập huấn hằng năm về các chính 
sách “Bảo Vệ An Toàn Cho Học Sinh” và đảm bảo toàn thể nhân viên phải tuân thủ nghiêm 
chỉnh các quy tắt ứng xử này. Ngoài ra, nhà trường cũng đã phổ biến với các em thông tin về 
người cần liên hệ khi các em gặp bất kỳ vấn đề gì hoặc quan ngại nào liên quan đến sự an 
toàn của chính các em.  
Chính sách Bảo vệ an toàn cho học sinh là chính sách toàn diện và là phương pháp tốt nhất 
để bảo vệ tất cả các em học sinh. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về chính sách này 
trên trang web của trường.  
Trong mỗi một năm học các sự kiện và các hoạt động thể thao là dịp để quý phụ huynh, và 
nhà trường kết nối và trao đổi. Tuy nhiên, do tuân thủ quy định phòng chống COVID nhà 
trường đã phải hạn chế tổ chức các sự kiện diễn ra trong năm học này. Nếu quý phụ huynh 
có bất kỳ mối quan tâm thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với trường hoặc đặt lịch hẹn. Một lần 
nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý phụ huynh, đã tham gia họp với tôi trong những 
tuần qua, nhà trường đánh giá rất cao và đặc biệt ghi nhận những lo lắng,và ý kiến đóng góp 
của quý phụ huynh dành cho trường. 
Chiến dịch ủng hộ quần áo cho Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai 
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các em học sinh và quý phụ huynh đã ủng hộ quần áo cho 
Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi Hoa Mai. Trung tâm này cách trường khoảng 2 km và đang 
nuôi dạy hơn 40 trẻ em mồ côi.  
Vừa qua, nhà trường được biết các em ở TT Hoa Mai đang cần thêm nhiều quần áo để mặc. 
Do đó, nhà trường đã kêu gọi các em học sinh cùng nhau quyên góp hoặc cho tái sử dụng 
những bộ quần áo cũ vẫn còn trong tình trạng tốt nhưng không còn vừa với các em nữa. 
Những đóng góp của các em học sinh không những giúp trẻ em mồ côi có đủ quần áo để mặc 
mà còn giúp hỗ trợ các em về những nhu cầu cơ bản. Chúng tôi rất vui vì được quý phụ huynh 
đã nhiệt tình đóng góp quần áo, cũng như giày dép mới và cũ. Ngoài ra, các em học sinh 
cũng đã quyên góp đồ chơi, sách vở và các văn phòng phẩm khác. Một nhân viên (muốn giấu 
tên) thậm chí đã tặng máy chơi game Play Station 4 rất yêu quý của mình.  
Các hoạt động ý nghĩa này sẽ giúp các em hiểu được Mục tiêu Học Tập Toàn Trường là trở 
thành công dân năng động và có trách nhiệm. Các nhân viên của trung tâm Hoa Mai rất cảm 
ơn sự quan tâm chăm sóc mà trường đã dành cho các trẻ em ở đây và chúng tôi mong muốn 
sẽ được tiếp tục hỗ trợ các sự kiện và hoạt động tại Trung tâm trong tương lai. 
Xin chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một kỳ nghỉ an toàn và vui vẻ. Rất mong gặp 
lại các em vào ngày 12 tháng 4 để bắt đầu Học phần 4 đầy bận rộn và thật hiệu quả.  
Trân trọng, 
Hiệu Trưởng 
Christopher Bradley  

Sự kiện sắp tới: 
Kỳ nghỉ học phần 3 sẽ bắt đầu từ ngày 3-11 tháng 4 năm 2021 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong tháng 3 nhà trường có nhiều hoạt đông nâng cao chất lượng dạy và học, cụ thể: 

- Tất cả giáo viên được học tập chuyên môn để thực hiện chương trình GDPT mới và 

thực hành giảng dạy theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực cho học sinh. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh giữa HK2 ở tất cả các 

môn học (Cấp THCS) và 2 môn Toán; Tiếng Việt (Cấp Tiểu học). 

- Tham gia các kì thi Học sinh giỏi; Học sinh năng khiếu các cấp: 

o Kết quả kì thi HS giỏi Tiếng Anh lớp 9 cấp Thành Phố có 3/3 HS đạt giải (Em 

Nguyễn Ngọc Anh Thi và Trần Võ Bảo Hân đạt giải nhì; Em Bùi Trung Thái đạt 

giải khuyến khích).  

o 4 học sinh thi bơi đạt giải nhất cấp Quận tiếp tục dự khảo sát năng lực để tham 

gia Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2021. Chúc mừng các em: Lê Quang Minh 

– Lớp3A: Nguyễn Thái Bảo - lớp 6; Lê Thảo My -Lớp 6 và Nguyễn Trang Nhi -

Lớp 8. 

- Tất cả HS toàn trường đã thực hiện Tuần học STEM và đã thu thập một số sản phẩm 

có ích (từ các vật liệu tái chế) như ống đựng bút; túi nhựa; …  

- Ngoài ra, tất cả học sinh lớp 6 đều tham gia lớp GD kỉ năng sống (OBV) từ 15-19/3 

tại trường (Do tình hình dich bệnh Covid 19 không thể đi Bình Định như kế hoạch ban 

đầu) nhưng các em cũng đã có được những ngày trải nghiệm thật thú vị bên bạn bè 

và thầy cô giáo! 

Kế hoạch tháng 4.2021: 
- Một số Học sinh lớp 5 sẽ dự thi Olympic Toán, Tiếng Việt trong ngày hội Học sinh TH 

cấp Thành phố. 

- Tham dự kì thi “khảo sát chất lượng” học sinh giỏi Toán & Tiếng Việt -lớp 4 do PGD 

tổ chức. 

- 5 học sinh lớp 8 dự thi Học sinh giỏi cấp Quận ở 3 môn: Toán; Ngữ Văn; Tiếng Anh 

vào ngày 10/4 

- Học sinh lớp 9 chuẩn bị ôn tập để làm bài kiểm tra HK2 từ 19– 24/4. 

- Tất cả học sinh lớp 7 sẽ tham gia khóa học GD kĩ năng sống (OBV) từ 12-16/4. 

- GVCN các lớp gửi phiếu đánh giá học sinh giữa HK2 về cho phụ huynh vào tuần đầu 

tiên của tháng 4. 

- Chúc các bậc phụ huynh và các em học sinh luôn vui khỏe và thành đạt! 

Trân trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
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Thông điệp từ Hiệu phó (Trung Học)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong những năm trước đây, chương trình giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam 

dành cho các em học sinh lớp 6 đã được tổ chức tại Quy Nhơn/ Bình Định. Tuy nhiên, do tình 

hình dịch bệnh nên chương trình OBV năm nay đã được tổ chức ở trường từ ngày 15 đến 

ngày 19 tháng 3 năm 2021. 5 huấn luyện viên OBV giàu kinh nghiệm đã đến Đà Nẵng để 

hướng dẫn các em học sinh tham gia những hoạt động bổ ích và các trò chơi đầy thú vị thay 

thế cho thời khóa biểu hằng ngày trên lớp. Các em học sinh được ngủ lại trường trong 2 đêm, 

để phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tìm hiểu thêm về kỹ năng sống ngoài trời. Thật tuyệt 

vời khi các em học sinh vẫn muốn tiếp tục thêm một tuần OBV nữa! 

Các em học sinh lớp 7A&7L sẽ có cơ hội tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống do 
OBV tổ chức từ thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến thứ Sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021. 
Do tình hình dịch bệnh nên chương trình sẽ được tổ chức ở trường và chi phí này đã được 
bao gồm trong học phí của học sinh. Các em sẽ ngủ lại trường vào tối thứ Ba và thứ Năm. 
Thông qua chương trình, các em học sinh sẽ trải nghiệm các hoạt động có tính giáo dục tích 
cực, có cơ hội phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng cá nhân. Đây cũng là dịp để các em có thể 
khám phá bản thân và tìm hiểu rõ hơn về bạn bè của mình hơn với tinh thần hợp tác, an toàn 
và vui vẻ. Vì vậy học sinh sẽ không học theo thời khóa biểu trong tuần này. Chúc tất cả các 
em học sinh lớp 7 sẽ có những trải nghiệm thú vị!  
Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (THCS) 
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Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 

Học sinh và giáo viên đang chuẩn bị bước vào học phần 4, để bắt đầu tập trung vào các bài 

kiểm tra cuối năm. 

Với mục tiêu giúp các em học sinh Đạt Thành Tích cao trong học tập, trường SIS Đà Nẵng 

sẽ tổ chức các giờ học bổ sung sau giờ học dành cho các em học sinh từ lớp 2 trở lên. Trong 

các tiết học môn Tiếng Anh Tăng Cường, các em học sinh được tập trung củng cố những kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, giáo viên phụ trách môn Tiếng Anh Tăng Cường sẽ vào 

hướng dẫn thêm cho các em trong giờ học Tiếng Anh chính trong tuần. Đây là cơ hội tuyệt 

vời dành cho tất cả các em khi nhận được sự hỗ trợ đặc biệt này để cải thiện khả năng tiếng 

anh của mình. Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ 

với tôi, hoặc cô Tara (Giáo viên phụ trách môn Tiếng Anh Tăng cường EFL). 

Các em học sinh lớp 6 sẽ có cơ hội tham gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp Bậc Tiểu Học Singapore Dành 
Cho Học Sinh Quốc Tế iPSLE. Kỳ thi nhằm củng cố cho các em học sinh về những kỹ năng 
nghe, nói, viết và môn Toán và được sử dụng để so sánh tiêu chuẩn học tập của các em học 
sinh chúng ta với các trường tiểu học ở Singapore. Tuy, kết quả kỳ thi này không được tính 
vào điểm của các em ở trường, nhưng sẽ đánh giá được khả năng hiện tại của các em và 
đồng thời tạo ra các hướng điều chỉnh chương trình hoặc cho dạy và học tại trường SIS Đà 
Nẵng.  
 
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, 
 
Tất cả các em học sinh Trung học đang học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho các kỳ thi IGCSE 
2 và Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 NCC- International Foundation Diploma for Higher Education 
Studies (L3IFDHES) sắp tới. Kỳ thi mùa hè sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 10 tháng 
6. Lịch thi đã gửi đến tất cả các em học sinh. Nếu phụ huynh muốn biết thêm thông tin chi tiết 
về lịch thi vui lòng gửi email cho tôi: harriet.casswell@danang.sis.edu.vn.  
Chúc tất cả các em gặp nhiều may mắn trong kỳ thi này! 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận học vụ (THCS) 

mailto:harriet.casswell@danang.sis.edu.vn
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Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Tiểu học) 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong tháng 3 này nhà trường đã tổ chức sự kiện “Tháng Đọc Sách” dành cho các em học 
sinh. Hàng loạt các hoạt động thú vị và bổ ích liên quan đến việc đọc sách đã diễn ra cho tất 
cả các lớp. Thật tuyệt vời khi thấy những giờ học đọc sách giao hữu giữa các em học sinh 
Tiểu học và Trung học. Chúc mừng các em học sinh đã dành giải thưởng trong các cuộc thi 
Đọc sách rút thăm trúng thưởng, thiết kế áp phích & bìa sách với chủ đề đọc sách dành cho 
các em học sinh Tiểu học vừa qua. Hiện nay thư viện trường đang có rất nhiều sách hay và 
bổ ích, các em có thể mượn mang về nhà để duy trì thói quen đọc sách đáng quý của mình. 
 
Thật tuyệt vời khi thấy các em học sinh hăng hái tham gia vào hầu hết các hoạt động trong 
tháng đọc sách. Hẹn gặp lại các em trong Tháng Đọc Sách của năm học tới! 
 
Trân trọng, 
Nail Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 
 

Thông điệp từ Giáo Viên Tư Vấn 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trường SIS Đà Nẵng rất vui mừng được chào đón quý phụ huynh cùng các em học sinh tham 
dự ngày hội tuyển sinh về chương trình THPT. Ngày hội tuyển sinh sẽ được tổ chức trong 
học phần 4 sắp tới. Đây là dịp để quý phụ huynh có thể tìm hiểu về Chương trình Phổ Thông 
Song Ngữ, Chương trình IGCSE của Cambridge, Chương trình cấp độ A– levels, và Chứng 
chỉ Quốc tế Bậc 3 của NCC - International Foundation Diploma for Higher Education Studies 
(L3IFDHES). 
 
Ngoài ra, nếu quý phụ huynh muốn biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình này, vui 
lòng tham khảo các đoạn video bên dưới: 
 
Đoạn video về chương trình quốc tế bậc 3 của NCC IFD: https://youtu.be/MJtV2lY_5tQ 
Đoạn video về chương trình cấp độ A-Levels: https://youtu.be/MNvFKiCwevo 
Đoạn video về chương trình quốc tế Cambridge IGCSE: https://youtu.be/QXQdyKBiTZI 
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Nếu quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc hoặc muốn thảo luận về con đường học vấn kế tiếp 
của các em, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ: 
catherine.burgess@danang.sis.edu.vn.nquiry@danang.sis 
 
Trân trọng, 
Cat Burgess  
Giáo viên tư vấn 

 
 

Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo  

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong tháng này các em học sinh mẫu giáo đã có cơ hội tìm hiểu về “Cây trồng”. Để trở thành 
những công dân toàn cầu biết chăm sóc cây trồng và biết yêu quý những món quà từ thiên 
nhiên, chúng tôi đã khởi động dự án làm vườn để giúp các em có cơ hội tìm hiểu về quá trình 
sinh trưởng của các loại cây trồng, cũng như sự phát triển của cây từ hạt giống, đồng thời 
hiểu được kiến thức tổng quan về công tác làm vườn. 
 
Lớp K2 Quốc tế bắt đầu bằng việc ươm mầm tỏi trong lớp học. Các em đã quan sát các bộ 
phận rễ phát triển trong nước và các chồi xanh mọc ra từ ngọn. Trong khi đó các lớp khác đã 
bắt đầu gieo hạt trên những luống rau của lớp mình. Tất cả các em học sinh đều bị thu hút 
bởi sự đa dạng của các loại rau xanh trong vườn và thích thú khi biết rằng các loại rau được 
chế biến trong các bữa trưa tại trường. Các em sẽ tiếp tục nhổ cỏ và quan sát cây phát triển 
trong các luống rau của lớp mình. 
 
Các em học sinh lớp K1 và Nursery đã tham gia vào nhiều hoạt động mỹ thuật và thủ công 
bao gồm tô màu, vẽ tranh, trang trí giỏ trái cây và dán tem các loại rau. Các em học sinh đã 
thể hiện sự sáng tạo bằng cách sử dụng kim tuyến, dây và nui khô để làm bông hoa trên nền 
sơn. Các em đã rất thích thú trong việc phát triển kỹ năng sáng tạo của mình thông qua nhiều 
hình thức nghệ thuật mà các giáo viên đã hướng dẫn. 
 
Lớp Prep L&A đã khám phá cách vẽ tĩnh vật sử dụng nhiều chủ đề như trái cây, rau và hoa. 
Các em cũng đang học thêm cách vẽ bóng đổ vào tác phẩm nghệ thuật của mình để làm cho 
các bức tranh của các em trông sinh động hơn. Trong chủ đề “Quá trình sinh trưởng của cây”, 
giáo viên đã sử dụng nhiều loại phương tiện để trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Kỳ nghỉ học phần 3 sẽ bắt đầu từ ngày 5 đến 9/ 4. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tận 
hưởng kỳ nghỉ thật vui vẻ và rất mong sẽ gặp lại tất cả các em vào thứ Hai, ngày 12 tháng 4. 
 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 
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