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Thông điệp từ Hiệu trưởng, 
 

Chào mừng mọi người đã quay trở lại và xin nồng nhiệt chào đón 120 học sinh mới 

cùng toàn thể quý phụ huynh. Tôi hy vọng tất cả học sinh và phụ huynh đã có một kỳ nghỉ 

vui vẻ và bổ ích. Rất vui khi được nhìn thấy những gương mặt háo hức, rạng ngời của các 

em học sinh trong ngày đầu tiên của năm học. 

 
Tổng số học sinh toàn trường hiện nay đã hơn 550. Thật tuyệt vời khi tòa nhà mới đã chính 

thức đưa vào hoạt động trong ngày đầu tiên của năm học. Nếu quý phụ huynh chưa xem  

hình ảnh về quá trình xây dựng trường và video ngày đầu tiên của năm học này thì có thể 

xem lại trên website của trường. 

 

Xin trân trọng giới thiệu các thành viên mới của Ban Giám Hiệu nhà trường đó là thầy Daan 

(Hiệu Phó Khối Trung học), thầy Brad (Hiệu Phó Khối Tiểu học), cô Harriet (Trưởng Bộ phận 

Học vụ Khối Trung học), thầy Nail (Trưởng Bộ phận Học vụ Khối Tiểu học). Thông tin chi tiết 

về các thành viên BGH, quý phụ huynh vui lòng tham khảo thêm trong bản tin này. 

 

Tôi cũng xin giới thiệu những giáo viên mới tham gia giảng dạy ở trường trong năm học này: 

cô Tyla- giáo viên lớp 2A và 2B song ngữ; cô Laura DeKlerk –giáo viên Lớp 3A và Lớp 3B 

song ngữ; cô Xiaoyun Huang- giáo viên Tiếng Trung, được chuyển về từ trường 

SIS@Gamuda Garden Hà Nội; thầy Neema Raizi –giáo viên Lớp 6 quốc tế; thầy Nicolas 

Kock – giáo viên Công nghệ thông tin cấp Trung Học, cô Laura Drake –giáo viên Tiếng Anh 

Trung Học, thầy Robert  Blair Phillips - giáo viên Tiếng Anh cấp Trung học, được chuyển về 

từ trường SIS@SaiGon South; cô Jodi Shuck –giáo viên mẫu giáo Lớp Prep và cô Kelsey 

Ambsore là giáo viên lớp mẫu giáo quốc tế K1/K2. Cuối cùng là cô Lê Thị Ngọc Thùy – giáo 

viên mới Lớp 3B. 

 

Trân trọng, 

Hiệu Trường, 

Anne Matley 

Sự kiện tuần đến: 

Thứ Hai ngày 2/9 – Ngày Quốc Khánh VN 
12 – 13/9 – Sinh hoạt toàn trường và Tết 
trung thu cho các em học sinh 
Thứ Sáu ngày 11/10– kết thúc Học Phần 1 
Vui lòng lưu ý kỳ thi cuối Học kỳ 1 sẽ diễn 
ra từ 9-19/12/2019 
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Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Trung học) 
 
Chào mừng năm học mới 2019 - 2020! Tôi hi vọng tất cả các em đã có một kỳ nghỉ vui vẻ bên 
gia đình. Chào mừng những gia đình học sinh mới đồng hành cùng trường SIS @ Đà Nẵng 
trong năm học mới này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy định về việc điểm danh 
 
Xin vui lòng ghi nhớ quy trình điểm danh bên dưới để đảm bảo an toàn cho các em học sinh: 
 

1. Nếu học sinh nghỉ học hoặc đi học trễ, phụ huynh vui lòng gửi email cho Cô Lành (Trợ 
Lý Hiệu Trưởng) theo địa chỉ thư điện tử: lanh.nguyenthi@danang.sis.edu.vn và cho giáo 
viên chủ nhiệm. 
 

2. Nếu quý phụ huynh không thông báo về việc học sinh nghỉ học hoặc đi trễ, nhà trường 
sẽ gọi điện để xác nhận từ 8.45 -9:00 sáng: 

 

3. Trong trường hợp không thể liên lạc được, nhà trường sẽ gửi email thông báo trước 
9.15 sáng. 

 
Lịch OBV 
 
Trong năm học này các em học sinh của trường sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình giáo 
dục kỹ năng sống do Outward Bound Việt Nam tổ chức (OBV). Vui lòng tham khảo lịch của các 
lớp như sau: 
 

30/09/2019 - 04/10/2019 • Lớp 7 Quốc tế và lớp 7 Song ngữ  Quy Nhơn 

04/11/2019 - 08/11/2019 • Lớp 9 Song ngữ, IGCSE 1 và IGCSE 2  Quy Nhơn 

Lịch cụ thể sẽ thông báo sau • Lớp 4 Quốc tế và lớp 4 Song ngữ  Tại trường  SIS Đà 
Nẵng 

Lịch cụ thể sẽ thông báo sau • Lớp 5 Quốc tế và lớp 5 Song ngữ  Tại trường  SIS Đà 
Nẵng 

24/02/2020 - 28/02/2020 • Lớp 6 Quốc tế và lớp 6 Song ngữ  Quy Nhơn 

01/06/2020 - 05/06/2020 • Lớp 8 Quốc tế và lớp 8 Song ngữ Quy Nhơn 

 
Câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học 
 
Nhà trường đã có danh sách các em học sinh tham gia câu lạc bộ sau giờ học cho học phần 1 
2019-2020. Các câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào thứ Ba ngày 3 tháng 9 và sẽ diễn ra trong 6 tuần, kết 
thúc vào thứ Hai ngày 7 tháng 10. Thời gian học là từ 4:05 chiều đến 4:45 chiều. Phụ huynh cần 
phải tự đón học sinh bằng phương tiện cá nhân vì nhà trường sẽ không sắp xếp xe buýt cho 
những học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa. 
 
Daan Ebbers 
Hiệu Phó Khối Trung học 
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Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Tiểu học) 
 
Xin trân trọng chào mừng toàn thể quý phụ huynh cùng các em học sinh đã bước vào năm học 
mới 2019-2020 tại trường SIS Đà Nẵng. Với vai trò là Hiệu Phó nhà trường, tôi hi vọng trường 
chúng ta sẽ có một năm học đầy thành công và chúc các em học sinh sẽ đạt nhiều thành tích 
trong học tập. 
 
Chúng ta đã khởi đầu năm học mới rất hào hứng với tòa nhà mới cùng trang thiết bị phòng học 
hiện đại. Tòa nhà mới với 16 phòng học,1 phòng học vi tính với màn hình cảm ứng InkNoe, 
phòng nghệ thuật, khu vực sáng tạo dành cho các hoạt động sáng tạo STEM, và phòng đa chức 
năng lớn. Ngoài ra, nhà trường cũng có 1 phòng thư viện và 1 phòng thí nghiệm để tạo ra nhiều 
khu phòng chức năng cho các em học sinh 
 
Vui lòng lưu nhà trường đã thay đổi một số quy định đưa đón học sinh vào buổi sáng và buổi 
chiều. Cổng đường Vùng Trung 3 sẽ mở lúc 7:45 sáng và cổng thứ hai đường Trương Minh 
Giảng cũng sẽ được sử dụng để các phương tiện rời trường nhằm tránh tắc nghẽn giao thông 
ở đường chính. Vào buổi chiều, cổng đường Trương Minh Giảng sẽ được ưu tiên dành cho 14 
xe bus trường sử dụng để rời trường đến 4:10 chiều. Sau 4:10 chiều, phương tiện xe ô tô khách 
cũng có thể sử dụng cổng sau này để rời trường. Điều quan trọng là các phương tiện xe ô tô 
cần phải di chuyển vào cuối khu vực đón. Đối với phụ huynh dẫn các em học sinh đi bộ vào 
trường, vui lòng sử dụng lối đi dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn cho các em. 
 
Cảm ơn toàn thể quý phụ huynh đã gắn tên học sinh trên kính chắn gió để quá trình đón các em 
nhanh hơn. Trong khi chờ phụ huynh đón, các em học sinh sẽ ngồi chờ ở khu vực trước tiền 
sảnh và các em không được phép rời trường khi phụ huynh chưa đến đón. 
 
Trân trọng, 
Brad McCarthy 
Hiệu Phó Khối Tiểu Học  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp từ Hiệu Trưởng SVIS  

 

Kính gửi các bậc phụ Huynh, 

 

Trong không khí hân hoan đón chào năm học mới 2019 - 2020, nhà trường rất vui mừng đón 

chào tất cả học sinh trở lại lớp học sau 1 tháng nghỉ hè thỏai mái cùng gia đình. Đặc biệt là sự 



  

 

 T: (0236) 730 1 777 E: enquiry@danang.sis.edu.vn www.danang.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ DANANG THÁNG 8 2019 

đón nhận nhiều HS mới từ các nơi chuyển về, Chúng tôi xin cảm ơn các các bậc CMHS đã dành 

nhiều tình cảm và niềm tin vào nhà trường.  

Đầu năm học mới, nhà trường đã cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu học tập và rèn luyện 

của học sinh. Vì vậy, chỉ sau 2 tuần đầu tiên, nề nếp học tập và sinh hoạt của các lớp đều đã ổn 

định.  Các em học sinh mới chuyển đến cũng đã tự tin, hòa nhập với trường học mới và bạn bè 

mới, tất cả học sinh đều rất thân thiện và vui vẻ. 

Các kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong tháng 8 đã được GVCN thông báo trong 

cuộc họp Phụ Huynh đầu năm vào ngày 24 tháng 8 năm 2019. Rất mong nhận được những ý 

kiến đóng góp tích cực từ phía phụ huynh để mọi hoạt động của nhà trường ngày một tốt đẹp 

hơn. 

 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan 
Hiệu Trưởng SVIS 
 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học vụ (Khối Trung Học) 
 
Năm học này, tôi rất vui trong vai trò Trưởng Bộ Phận Học Vụ khối Trung học. Tôi đã tham gia 
giảng dạy tại trường SIS từ tháng 1 năm 2017 và đã có kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam và 
Vương Quốc Anh từ năm 2012. Năm nay tôi sẽ tập trung về giáo trình, theo dõi báo cáo đạo 
đức và lưu trữ hồ sơ học sinh trong lớp 6 trở lên. Ngoài ra, Tôi còn tham gia giảng dạy môn viễn 
cảnh toàn cầu cho các em học sinh cấp Trung Học Cơ Sở và sắp xếp tổ chức cho chương trình 
học của các lớp IGCSE.  
 
Trong các giờ sinh hoạt toàn trường năm nay, nhà trường đã phổ biến cho các em học sinh về 
đức tính quan tâm và Liêm chính trong học tập, ngoài ra các em còn có những bài thuyết trình 
về những ước mơ trong tương lai và tuyên truyền nghiêm cấm nạn đạo văn trong toàn trường. 
Các em học sinh IGCSE đã trình bày các bài thuyết trình chủ đề xoay quanh đến môi trường, 
tái chế và những trải nghiệm sau chuyến tham dự Hội nghị Lãnh đạo trẻ được tổ chức tại 
Singapore trong năm qua. 
 
Các em học sinh có nhiều cơ hội phát triển các hoạt động tùy theo sở thích như nói không với 
túi nhựa, câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng và câu lạc bộ thể thao. Tôi rất mong các em học sinh sẽ 
có một năm học thành công. 
 
Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ các quý phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh đầu năm vừa qua, 
và tôi hi vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và trao đổi nhiều hơn nữa về việc học của các 
em trong năm học này. Nếu quý phụ huynh muốn liên hệ với tôi vui lòng liên hệ với tôi qua địa 
chỉ email:harriet.casswell@danang.sis.edu.vn 
 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận Học vụ  Khối Trung học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học vụ (Tiểu học) 

mailto:harriet.casswell@danang.sis.edu.vn
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Trân trọng chào mừng tất cả các em học sinh. Tôi hi vọng các em đã có một kỳ nghỉ thật tuyệt 
vời. Tôi rất vui được đảm nhiệm vai trò Trưởng Bộ phận học vụ của Cấp tiểu học và tôi rất 
mong sẽ hỗ trợ nhiều việc cho các em và quý phụ Huynh trong thời gian đến. 
Với vai trò là Trưởng Bộ Phận Học Vụ cấp Tiểu học, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ các em học 
sinh và giáo viên có môi trường học tập tích cực đồng thời tạo điều kiện  để các em có thể 
phát huy khả năng và đạt được nhiều kết quả trong học tập. 
 
Lịch thi cuối kỳ (TOS) 
Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi Lịch thi cuối kỳ (TOS) đến email phụ huynh với đầy đủ thông tin 
chi tiết về ngày thi và nội dung thi cho các môn học trong học kỳ một. Nếu phụ huynh không 
nhận được thông tin này, vui lòng liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm của học sinh. Lịch thi cho 
học kỳ 1 như sau: 
 

Học Kỳ 1 

Bài kiểm tra tiếng Anh 1 – thi Nói Thứ Hai – thứ Tư / 9 – 11 tháng 12 

Bài kiểm tra tiếng Anh 2 – thi Viết Thứ Năm 12 tháng 12 

Bài kiểm tra tiếng Anh 3 – Thi đọc hiểu và 

ngữ pháp 
Thứ Sáu 13 Tháng 12 

Toán* ** Thứ Hai 16 tháng 12 

Khoa Học ** Thứ Ba 17 tháng 12 

Bài kiểm tra tiếng Anh 4 – thi Nghe Thứ Tư 18 tháng 12 

*Học sinh từ lớp 6 trở lên phải hoàn thành hai bài thi Toán 
 **Chỉ dành cho học sinh chương trình quốc tế. 
 
Trân trọng, 
Niall Reed 
Trưởng Bộ Phận Học vụ khối Tiểu học 
 
Thông điệp từ Cố vấn Chuyên Môn  
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Chào mừng các em đã chính thức bắt đầu năm học mới! Tôi hi vọng các em đã có kỳ nghỉ hè 
thật tuyệt vời và cảm thấy đầy phấn khởi để sẵn sàng cho những thứ thách mới trong năm học 
này. 
 
Với vai trò là Cố vấn Chuyên môn của trường, tôi hi vọng sẽ giúp cho các em học sinh có một 
môi trường học tập thật an toàn và vui vẻ, cũng như hỗ trợ tư vấn cho các em học sinh cấp 
Trung học Phổ thông trong con đường học vấn tương lai. Năm nay, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tư vấn  
cho các em học sinh thông qua các buổi làm việc một -một hoặc các phần làm việc nhóm. 
 
Nếu quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng sắp xếp cuộc hẹn để cùng trao đổi 

những lựa chọn về con đường học vấn của các em theo địa chỉ email: 

Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn. 

An toàn 

Tôi đã có buổi trao đổi với các em học sinh từ Lớp 1-4 về các kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi ở 

trường cũng như ở nhà. Buổi trao đổi nhắm đến xử lý khi các em bị lạc khi rời khỏi trường cũng 

như khi tiếp xúc với người lạ. Tôi rất mong muốn phụ Huynh cũng cùng hướng dẫn các em về 

những kỹ năng này để các em có thể tự bảo vệ chính mình khi ở trường cũng như ngoài trường 

học. 

Đạo văn 
 
Tất cả học sinh Trung học tại trường SIS đều được phổ biến về quy định nghiêm cấm nạn đạo 
văn. Nếu quý phụ huynh lo lắng rằng các em có thể đạo văn trong khi làm bài tập, vui lòng thông 
báo nhà trường để chúng tôi có thể hỗ trợ hướng dẫn các em học sinh sử dụng tài liệu tham 
khảo đúng cách. 

mailto:Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn
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Cà phê trò chuyện cùng cố vấn chuyên môn 
 
Trong mỗi học phần tôi sẽ tổ chức buổi họp “Cà phê trò chuyện cùng cố vấn chuyên môn” với 
phụ huynh học sinh từ Trung học trở lên. Mỗi buổi sẽ xoay quanh 1 chủ đề (như kỹ năng học 
tập, con đường học vấn tương lai) và đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh có cơ hội gặp gỡ tôi 
cũng như một số thành viên khác trong Ban Giám Hiệu nhà trường. 
 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Catherine Burgess 
Cố vấn Chuyên Môn và giáo viên EFL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Chào mừng các em chính thức bước vào năm học mới 2019-2020. Tôi cũng xin nồng 
nhiệt chào đón tất cả các em học sinh cùng các phụ huynh mới và thành viên mới của 
trường - lớp mẫu giáo quốc tế K1/K2. 
 
Tôi rất mong sẽ được dạy dỗ các em và giúp các em phát triển khả năng tự tin, tạo mọi 
điều kiện để các em được học tập trong một môi trường đầy yêu thương, che chở của 
các cô giáo, và giúp các em trở thành những người tốt. 
 
Các em mẫu giáo đã trải qua những tuần học đầu tiên thật tuyệt vời. Các em đều đã ổn 
định nề nếp học tập và đã quen dần với giờ giấc sinh hoạt của lớp, do đó các em cảm 
thấy thỏa mái và tự tin hơn rất nhiều. Hầu hết các em học sinh đều tỏ ra hào hứng cho 
năm học mới với các cơ hội học hỏi thông qua nhiều trò chơi thú vị.  
 
Tết Trung thu sẽ được tổ chức trong tuần thứ hai của tháng 9. Thông tin chi tiết về sự 
kiện này sẽ đươc gửi đến phụ huynh trong báo cáo tuần tới.  
 
Phụ huynh vui lòng đọc và ký vào báo cáo được gửi về nhà thứ Sáu hàng tuần trong sổ 
tay học sinh để biết được tình hình học tập của các em ở trường.  
 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Võ Thị Thùy Ngân 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
 
 


