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Thông điệp từ Hiệu trưởng, 
 
Kính gửi quý phụ huynh, 

Chúc mừng toàn thể các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tôi 

muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể các giáo viên đã hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích và tạo nhiều 

cơ hội cho các em học sinh rèn luyện, phấn đấu trong năm học vừa qua. 

 

Chia tay giáo viên 

Chúng ta phải chia tay một số Giáo viên trong năm học tới: 

Ms.Chelsea – với cương vị là Hiệu phó Cô luôn tận tâm với công việc và luôn tận tình chăm sóc 

các em học sinh. 

Mr. Merijn – là Giáo viên dạy toán, thầy đã gắn bó với trường trong suốt 5 năm qua. 

Ms.Tiffany– Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 và lớp 5 quốc tế đã hoàn thành xuất sắc công tác giảng 

dạy tại trường trong suốt 4 năm qua; 

Ms Angela- cảm ơn cô vì những đóng góp hữu ích về bài học và chương trình tiếng trung quốc. 

Ms. Melisa- là giáo viên lớp Dự bị tiểu học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 2 năm qua. 

Các em học sinh và giáo viên sẽ luôn nhớ và xin chúc các thầy cô được thành công và gặp nhiều 

may mắn trên con đường sắp tới. Thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn 

các thầy cô vì những đóng góp cho công ty KinderWorld và đặc biệt là trường Quốc tế Singapore 

Đà Nẵng. 

 

Năm học tới, sẽ có hai tòa nhà cùng hoạt động song song với nhau để đáp ứng số lượng học 

sinh ngày càng tăng của trường.Nhà trường rất vui mừng khi khu vực không gian sáng tạo, phòng 

Nghệ thuật và Hội trường lớn sắp sửa chính thức đưa vào hoạt động. 

 

Cuối cùng, xin chúc tất cả các gia đình một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Hẹn gặp lại vào năm học mới với 

nhiều cơ hội học tập trong các lĩnh vực như học thuật, thể thao, văn hóa, dịch vụ và quản lý. 

 

Trân trọng, 

Hiệu Trường, 

Anne Matley 

Sự kiện sắp đến: 

Năm học mới sẽ bắt đầu ngày 5 tháng 8 năm 

2019 

Lưu ý: Cổng trường sẽ mở cổng lúc 7.45 sáng 

Lịch năm học mới 2019-2020 đã được cập nhật 

trên trang website của trường. Vui lòng truy 

cập trang web của trường để biết thêm thông 

tin chi tiết. 
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Thông điệp từ cô Hiệu phó 
 

Kính gửi quý phụ huynh, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn hỗ trợ tôi trong suốt 3 năm qua. 

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được trở thành một thành viên của trường và được nhìn thấy 

các em học sinh phát triển từng ngày.  

Trân Trọng, 

Chelsea Donaldson 

Hiệu Phó 

 
Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
 
Xin chào các bậc PHHS, 

 
Chương trình song ngữ trong tháng 6/2019 tập trung vào việc ôn tập cuối năm và giáo dục kỉ 
năng sống cho học sinh theo các chủ để:  GD bảo vệ môi trường; phòng chống bạo lực gia đình 
và xâm hại tình dục trẻ em; thực hiện an toàn giao thông; an toàn bơi lội… 
 
Nhà trường xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng của các bậc cha mẹ học 
sinh trong buổi họp phụ huynh cuối năm và sự góp mặt của phụ huynh trong buổi lễ tổng kết 
năm học 2018-2019, đó là động lực to lớn giúp các thầy cô giáo và học sinh sẽ tiếp tục dạy – 
học tốt hơn trong năm học 2019-2020 sắp đến. 
 
Chúc tất cả các em học sinh cùng gia đình có một mùa hè thật vui khỏe và hạnh phúc. 
 
Trân trọng , 
Hiệu trưởng  
Vũ Thị Lan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ phận Học vụ 
 
Xin chào quý phụ huynh, 
 

Chúng ta đã kết thúc một năm học rất thành công khi tất cả các em học sinh đã hoàn thành tốt 
các bài thi học kỳ 2 và kết quả đã vượt hơn mong đợi. Lễ phát thưởng và diễn văn nghệ cuối 

Một năm học tuyệt vời đã trôi qua! 
 

Xin chúc mừng tất cả các thầy cô đã làm việc hết 

mình để đảm bảo việc học tập và phát triển cá nhân 

của mỗi em học sinh.Đồng thời, tôi muốn gửi lời 

chúc đến Mr.Merijn, Ms.Tiffany, Ms.Angela và Ms. 

Melissa với mọi điều tốt đẹp nhất trong những chặng 

đường tiếp theo. Chúc các thầy cô có kỳ nghỉ thật 

thư giãn. Chúc các em học sinh và quý phụ huynh 

có kỳ nghỉ vui vẻ và an toàn 
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năm của trường là một sự kiện vô cùng ý nghĩa để khép lại một năm học thành công. Nhà trường 
luôn cố gắng để nâng cao chất lượng dạy và học mỗi năm và mỗi nhân viên là một trong những 
nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sự phát triển đó. 
 
Cảm ơn thầy Phúc, cô Chelsea và các giáo viên chủ nhiệm đã dành nhiều thời gian và công sức 
để hoàn thành cuốn sổ lưu niệm của năm học 2018-2019. Các thầy cô đã làm một công việc 
tuyệt vời và thay mặt cho tất cả các nhân viên, nhà trường tự hào về các trang hình ảnh do chính 
các thầy cô đã hoàn thành. Đây là phiên bản thứ 7 của cuốn sổ lưu niệm tại trường Quốc tế 
Singapore Đà Nẵng. 
 
Vào cuối kỳ nghỉ hè, tôi sẽ làm việc cùng với cô Anne với tư cách là Phó hiệu trưởng mới của 
trường và tôi hi vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ trong năm học mới cùng tòa nhà mới. Tôi sẽ 
làm việc trong Ban Lãnh đạo nhà trường để đề ra các mục tiêu giảng dạy nhằm đóng góp vào 
sự thành công của trường cũng như đạt được mục tiêu cùng nỗ lực phát triển không ngừng. 
 
Tôi mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người trong kỳ nghỉ hè. Tôi rất mong được 
chào đón tất cả các em học sinh và phụ huynh quay trở lại với tinh thần thật sảng khoái và sẳn 
sàng cho một năm học mới 2019-2020 với nhiều điều thú vị và mới mẽ tại trường Quốc tế 
Singapore Đà Nẵng.  
 
Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Trưởng bộ phận học vụ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Cố Vấn Chuyên môn 
 

Một năm học nữa đã trôi qua! Xin chúc mừng tất cả các em học sinh và giáo viên đã và đang 
học tập cũng như làm việc rất chăm chỉ trong năm học này. 
 
Đối với tôi, năm học này đầy ắp những sự kiện mới, thử thách mới và tôi muốn cảm ơn tất cả 
các em học sinh, giáo viên và quý phụ huynh đã hỗ trợ trong thời gian qua. Cảm ơn các phụ 
huynh đã tham dự buổi họp “Cà phê trò chuyện cùng với cố vấn chuyên môn”. Đây là buổi họp 
cuối cùng của năm học đặc biệt dành cho quý phụ huynh của các em học sinh từ lớp 7 trở lên. 
Buổi họp đã cho quý phụ huynh cơ hội để xem lại và phản hồi về các tài liệu mà tôi đã sử dụng 
trong các bài học về Giáo dục giới tính cho các học sinh. Các bài học đã giảng dạy trong vài 
tuần cuối của năm học và đã rất thành công. 
 
Tôi muốn nhân cơ hội này để chúc các em học sinh, những em sắp phải xa ngôi trường SIS 
thân yêu năm nay gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Hi vọng các em sẽ luôn giữ liên lạc 
với trường chúng ta! 
 
Tôi chúc tất cả các bạn sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ và an toàn. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ có 
một kỳ nghỉ tuyệt vời trước khi bắt đầu năm học mới! 
 
Cảm ơn và kính chào, 
Cat Burgess 
Cố Vấn Chuyên môn 
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Thông điệp từ Trưởng khối mẫu giáo 
 
Kính thưa quý phụ huynh,  
 

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh và giáo viên mẫu giáo đã có phần trình diễn thật tuyệt vời 
trong đêm văn nghệ cuối năm. Cảm ơn tất cả vì những nỗ lực của học sinh và giáo viên đã góp 
phần tạo nên sự thành công, cũng như mang lại nhiều điều thú vị cho tất cả quý phụ huynh trong 
đêm diễn.  
 
Tất cả các em học sinh đã có một năm tuyệt vời vừa học tập, vừa chơi và phát triển cùng nhau. 
Chúng tôi tự hào về những công dân toàn cầu của trường, những em học sinh đã đạt được 
thành tích xuất sắc trong suốt năm học vừa qua. 
 
Các em học sinh đã kết thúc năm học với một tuần lễ vừa học tập vừa tham gia các hoạt động 
vui chơi. Tất cả các em học sinh đều thích thú với chuyến dã ngoại và ngày hóa trang của mình. 
 
Đây là bản tin cuối cùng của năm học 2018- 2019 Chúng tôi chúc các em và gia đình một kỳ 
nghỉ tuyệt vời và hẹn gặp lại các em vào ngày 5 tháng 8 năm 2019. 
 
Trân trọng cảm ơn, 
Võ Thị Thùy Ngân  
Trưởng khối Mẫu  


