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Kính chào Quý phụ huynh, 

Thật khó tin chúng ta đã gần kết thúc năm 2015 và Hội Chợ 

Giáng Sinh Từ Thiện sẽ được diễn ra trong vòng chưa đầy 

hai tuần nữa.   

 

Đối với những phụ huynh mới, Hội Chợ Giáng Sinh Từ 

Thiện là một sự kiện gây quỹ của toàn thể cộng đồng 

trường và những nhà tài trợ. Với tiêu chí đem lại thật nhiều 

niềm vui cho các em học sinh, số tiền ủng hộ từ hội chợ sẽ 

được trao cho tổ chức Phẫu Thuật Vì Nụ Cười Việt Nam. 

Trong ngày hội này, nhà trường sẽ dùng “coupon” – vé thay 

cho tiền mặt, mỗi “coupon” trị giá 10,000 VNĐ. Hội chợ sẽ 

diễn ra vào buổi chiều từ 2h00 đến 5h00, thứ bảy ngày 

12/12/2015.  

 

Để gây quỹ, nhà trường đã kêu gọi sự tài trợ của những 

nhà doanh nghiệp, khu nghỉ dưỡng, khách sạn và nhà 

hàng. Nhà trường cũng có một nhóm phụ huynh đăng ký 

tham gia các gian hàng như:  a) “White Elephant” – Gian 

hàng quần áo cũ, đồ chơi, sách vở, tạp chí, v.v…; b) Gian 

hàng ẩm thực Quốc tế; c) Sơn móng tay. Các em học sinh 

sẽ tổ chức những hoạt động vui chơi và những thành viên 

Hội Học Sinh sẽ đảm trách gian hàng ẩm thực. Các cô lớp 

mẫu giáo sẽ tổ chức gian hàng bán đồ hand-made, những 

sản phẩm Giáng Sinh do chính tay các em mẫu giáo làm ra.  

Để tham gia ủng hộ cho chương trình, phụ huynh có thể 

đem những đồ quyên góp đến văn phòng trước thứ sáu, 

ngày 4/12. Nếu phụ huynh muốn đăng ký tham gia gian 

hàng hội chợ, vui lòng liên hệ với nhân viên văn phòng 

trường và cô Kelsey, người phụ trách tổ chức các gian 

hàng cũng như những hoạt động của ngày hội. Trên tinh 

thần Hội Chợ Giáng Sinh ngày 12 tháng 12, chúng tôi 

mong đợi sự tham gia đông đủ của tất cả quý phụ huynh.  

Học sinh lưu ý không phải mang đồng phục trong ngày hội 

chợ. 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

 Các buổi dã ngoại 

 Bơi lội 

 Bản tin WASC 

 Thông điệp từ hiệu trưởng 

chương trình Việt Nam 

 Thông điệp từ trưởng bộ phận 

học vụ 

 Kì thi kiểm tra học kì 1 

 Bản tin lớp mẫu giáo 

 Những ngày cần nhớ 
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Học sinh tự tin trình bày trong buổi lễ mừng ngày 

nhà giáo Việt Nam 20/11 
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Các buổi dã ngoại 

 

Một vài lớp đã tham gia lớp Giới thiệu đánh Golf tại Sân Gôn 

Montgomerie Links. Trong buổi dã ngoại, các em đã được học 

về những nội quy an toàn cũng như kiến thức cơ bản về chơi 

Gôn. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Sân Gôn Montgomerie Links Đà 

Nẵng đã tạo điều kiện để các em học sinh có được những trải 

nghiệm đầy bổ ích trong chuyến dã ngoại. Các giáo viên sẽ 

tiếp tục tổ chức những chuyến dã ngoại nữa trong học phần 

này. 

Lớp bơi lội 

 

Các em đã có những tiến bộ vượt trội về khả năng bơi lội 

trong học phần một. Vì điều kiện thời tiết trở lạnh nên lớp bơi 

sẽ bắt đầu lại vào tháng 4 của học phần 3. 

Nhà trường cảm ơn những đóng góp nhiệt tình của những 

thực tập sinh đến từ Đan Mạch đã hỗ trợ các em học sinh 

trong suốt thời gian học bơi vừa qua. 

 

Quy định về đồng phục 

Nhà trường rất vui khi các em đều mặc đúng đồng phục theo 

quy định của trường. Tuy nhiên vẫn còn một vài em mang 

giày sai quy định. Phụ huynh vui lòng nhắc nhở các em mang 

giày thể thao khi đến trường với ba màu chủ đạo là trắng, đen 

hoặc xám. Nhà trường sẽ thông báo cho quí vị ngay khi mũ 

đồng phục được chuyển về. 

 

Về việc đón học sinh 

Hiện nay, vấn đề giao thông trong giờ đưa đón học sinh đã trở 

nên suôn sẻ. Nhà trường chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của 

phụ huynh trong suốt thời gian qua. 

 

Kiểm định của WASC (Hiệp hội các trường Trung học và 

Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ)   

Trường đang ở giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị cho 

chuyến thanh tra của WASC sẽ diễn ra vào tháng Ba, 2016. 

Báo cáo của trường sẽ bao gồm đầy đủ thông tin về: bằng 

cấp của giáo viên, chương trình giảng dạy, mức độ hài lòng 

của học sinh, quá trình trường thực hiện Mục Tiêu Hoc Tập 

Toàn Trường, kết quả thi, số lượng và tỉ lệ học sinh, Kế 

Hoạch Hoạt Động sắp đến. 

Đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm của trường sẽ dành thời 

gian và công sức phân tích dữ liệu và cung cấp cho WASC 

những bằng chứng xác thực thể hiện qua kết quả học tập của 

các em học sinh. 

Để giúp nhà trường hoàn thành mục tiêu phát triển này, kính 

mong quý phụ huynh hoàn thành phiếu khảo sát trước ngày 

3/12. 
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Tri ân thầy cô 

Học sinh song ngữ tham gia khám sức khỏe 

Giờ ra chơi vui vẻ  
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Lời cảm ơn 

 

Thay mặt toàn thể giáo viên, tôi xin chân thành cảm ơn vì 

những món quà và đóa hoa tươi thắm mà phụ huynh và 

các em đã gửi tặng trong ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. 

Cảm ơn các em học sinh chương trình song ngữ đã dành 

tặng thầy cô những tiết mục thật xuất sắc, đã đem đến cho 

thầy cô một ngày thật ý nghĩa. 

 

Trân trọng cảm ơn và kính chào, 

 

Lesley Walker 

 

Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

 

Các hoạt động dạy và học trong tháng 11 hướng về chủ đề 
“Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”. Ngoài ra, các em còn 
dâng tặng thầy cô giáo những bài ca, tiếng hát đầy ý nghĩa 
trong buổi lễ chào mừng ngày 20/11. Nhân dịp này, nhà 
trường cũng được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm từ 
phía lãnh đạo địa phương và cha mẹ học sinh. Xin cảm ơn 
những tình cảm tốt đẹp của quí vị dành cho các thầy cô 
giáo. 
 
Ngoài hoạt động dạy và học, nhà trường còn hướng dẫn 
học sinh tập luyện để tham gia Hội Khỏe Phù Đổng cấp 
quận các môn cầu lông và bơi lội, kết quả đạt được như 
sau: 
 
* Môn cầu lông: 
 

 Giải nhì đơn nữ THCS: Nguyễn Huỳnh Châu Đoan 
(L7) 

 Giải tư đơn nam THCS: Trương Vũ Vương Khải 
(L7) 

 
* Môn bơi lội: 
 

 Giải nhất 50m tự do nữ TH: Nguyễn Vũ Bảo Vy (L5) 

 Giải ba 50 m tự do nữ TH: Trịnh Thục Đoan (L3) 

 Giải nhì 50m tự do nam TH: Nguyễn Gia Hưng (L5) 

 Giải nhất 50m tự do nữ THCS: Nguyễn Trang Anh 
(L6) 

 Giải ba 50m tự do nữ THCS: Thân Ngọc Anh Thư 
(L7) 

 Giải ba 50m tự do nữ THCS: Nguyễn Hoàng Mai 
(L6) 

 Giải nhất 50m tự do nam THCS: Nguyễn Vũ Bảo 
Nghi (L8) 

 Giải nhì 50m tự do nam THCS: Hoàng Adam 
Conroy (L8) 

 Giải ba 50m tự do nam THCS: Nguyễn An (L8) 
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Các thí sinh trong đội tuyển cầu lông 

Luyện tập cho cuộc thi bóng đá cấp quận 
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 Giải ba 100m ếch nữ THCS: Cao Ngô Phương Khánh 
(L7) 

 Giải nhì 100 m tự do nữ THCS: Thân Ngọc Anh Thư (L7). 
Tất cả học sinh đạt giải môn bơi lội, sẽ tiếp tục luyện tập để 
dự thi cấp thành phố trong thời gian tới. (Nhà trường sẽ 
thông báo lịch thi cụ thể sau). 
 
Bên cạnh đó, tiếp tục phong trào Hội Khỏe Phù Đổng, các 
đội bóng  5 người (Nam TH và Nữ THCS) thi đấu từ 22/11 
đến 30/11 và đội bóng 7 người ( Nam THCS) sẽ tham gia thi 
đấu từ 1/12 đến 10/12 tại Sân vận động Ngũ Hành Sơn.  
Công tác trọng tâm của tháng 12/2015 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 28/12 đến 31/12: Học sinh lớp 9 kiểm tra theo đề của 
Sở GD&ĐT. Vì vậy, dù trùng vào dịp học sinh được nghỉ 
Noel và Tết dương lịch nhưng mong phụ huynh lưu ý 
đưa con em đến trường dự kiểm tra đúng giờ (từ 7:00 
sáng), và đón về sau khi các em làm bài xong. 
 

Rất mong nhận được sự động viên từ phía phụ huynh đối với 
các hoạt động của nhà trường! 

 
Ngày 19/11/2015, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm y tế 
Quận Ngũ Hành Sơn tổ chức kiểm tra sức khỏe toàn diện 
hằng năm cho tất cả học sinh, kết quả: Hầu hết học sinh đảm 
bảo sức khỏe để học tập và rèn luyện, 1 số ít học sinh có 
vấn đề về răng, mắt, GVCN sẽ trao đổi cụ thể với phụ huynh 
để có hướng khắc phục. 

 
Chân thành cảm ơn, 
Hiệu trưởng 

 
Vũ Thị Lan 

 
Thông điệp từ Điều Phối Viên phụ trách học thuật 

Chào đón học phần mới! Bắt đầu học phần mới, tôi xin được 

điểm lại những sự kiện chính sẽ diễn ra. Trước tiên, chương 

trình hoạt động ngoại khóa ECA đã bắt đầu vào ngày 16 

tháng 11 năm 2015 với một số hoạt động mới thú vị như CLB 

Gôn và Nhảy Ailen. Chương trình ngoại khóa là một trong 

những thành công của trường, được nhiều học sinh tham gia 

hưởng ứng. Chúng tôi khuyến khích các em đăng ký tham 

gia trong suốt năm học. 

Kỳ thi cuối học kỳ I 

Bộ phận Khảo thí của hệ thống các trường Quốc Tế 

Singpaore Việt Nam đang tập trung, nghiên cứu xây dựng đề 

thi học kỳ 1 một cách chất lượng nhất dành cho các em. Kỳ 

thi sẽ diễn ra ngay khi các em trở lại sau kỳ nghỉ Giáng Sinh. 

Lịch thi đã được gửi về ngay từ đầu năm học, phụ huynh vui 

lòng liên hệ với chúng tôi nếu chưa nhận được. 

 

 

Những nhà vô địch bơi lội tương lai 

Học đánh Gôn trong giờ hoạt động ngoại khóa 

Học sinh ôn luyện cho kì thi sắp đến 
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Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

 

Chương trình Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện đang được 

lên kế hoạch và các em thành viên của Hội Học Sinh đang 

tích cực liên hệ với những nhà hàng trong khu vực để kêu 

gọi ủng hộ. 

Những món ăn của các nhà hàng sẽ được bán tại Hội 

Chợ. Chúng ta sẽ có cơ hội thưởng thức bằng cách mua 

“coupon” để thay cho tiền mặt. 

 

Chuẩn bị cho chương trình Dự Bị Đại Học  

 Kế hoạch chương trình Dự bị Đại học của năm học đến 

đang được giáo viên lên kế hoạch kỹ lưỡng. Phụ huynh 

vui lòng trao đổi với giáo viên về kế hoạch năm đến cho 

con em mình. Năm học đang diễn ra thật suôn sẻ, chúng 

tôi tự hào vì những cố gắng của các em. Cảm ơn phụ 

huynh đã hỗ trợ các em tại nhà. 

 

Trân trọng cảm ơn và kính chào, 

Kelsey McDonald 

 

Thông điệp từ Trưởng bộ phận Mẫu giáo 

 

Chủ đề học tập của khối Mẫu giáo trong thời gian qua là 

“Sự An Toàn”. Các em đã được học về các kỹ năng ứng 

phó trong các tình huống xảy ra hỏa hoạn, khi gặp người 

lạ, những hành động có thể gây nguy hiểm trong lớp học, 

sân chơi, trong nhà vệ sinh và trên đường phố.  

Bên cạnh đó các em còn được hướng dẫn để trở nên tự 

lập hơn: các em học cách tự ăn, tự mang giày dép, tự dọn 

dẹp chăn màn sau giờ nghỉ trưa. 

Các giờ học tiếng Việt diễn ra suôn sẻ. Các em có thể hát, 

đọc thơ và chơi các trò chơi tiếng Việt. Chúng tôi rất vui 

khi được theo dõi những tiến bộ tích cực của các em học 

sinh nước ngoài khi tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Việt.  

 

Tháng này các em còn được tham gia chuyến dã ngoại 

đến Vincom để được hiểu thêm về những nghề nghiệp 

các em đã được học. 

 

 

Trân trọng kính chào, 

 

Vo Thi Thuy Ngan 
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Trái cây tươi ngon - thực phẩm tốt cho sức khỏe 

Các em lớp mẫu giáo tìm hiểu về nghề nghiệp 

Những ngày cần nhớ 

Ngày 30/11: Báo cáo tình hình học tập hàng 

tháng (Lớp 1-9) 

Ngày 12/12: Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

Ngày 14/12–18/12: Kì thi HKI (L1 đến L8 

Song Ngữ)  

Ngày 21/12:  Bắt đầu kỳ nghỉ Giáng Sinh 

Ngày 28/12–31/12: Kì thi HKI (Lớp 9 Song 

Ngữ) 

Ngày 4/1:        Học sinh đi học lại 

Ngày 11/1-20/1:  Kỳ thi học kỳ 1 

Ngày 5/2:      Bắt đầu nghỉ Tết 

Ngày 15/2:     Học phần 3 bắt đầu 

Ngày 22/2-26/2: Họp phụ huynh 

Ngày 14/3-18/3:      Chuyến thăm của WASC  
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