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Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
Tháng này chúng ta đã có một sự khởi đầu đầy hứng khởi khi học sinh khối Tiểu học và Trung 
học đã quay trở lại trường, và sau đó là khối Mẫu giáo. Thật tuyệt vời khi lại được nhìn thấy 
các em học sinh hạnh phúc gặp lại bạn bè và thầy cô, được nghe tiếng vui đùa của học sinh 
trong giờ ra chơi. 
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới phụ huynh vì đã hỗ trợ tại nhà để đảm bảo học sinh có thể truy cập 
trực tuyến và sẵn sàng học mỗi ngày. Xin cảm ơn đội ngũ nhân viên viên phòng và nhân viên 
hỗ trợ đã đảm bảo các điều kiện để nhà trường sẵn sàng đón học sinh trở lại. 
Các giáo viên đã nỗ lực và đáp ứng kịp thời để chuyển sang dạy học trực tuyến một cách 
nhanh chóng và hiện vẫn đang làm việc hết mình cho các giờ học tăng cường và cả ngày thứ 
Bảy để đảm bảo các em học sinh theo kịp các nội dung học tập trong năm học. 
Các em học sinh vẫn tiếp tục phát huy sự linh hoạt, siêng năng và tự giác trong học tập và tôi 
có thể đảm bảo rằng tất cả các học sinh sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cho kỳ thi vào 
tháng Sáu. 
Chúng tôi rất vui mừng với kế hoạch giảng dạy Chương trình Lớp 10 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Việt Nam, và Chương trình dự bị Đại học Quốc tế NCC Cấp độ 3 (Lớp 11) sẽ 
được đưa vào giảng dạy từ năm học tới. Quý phụ huynh vui lòng liên hệ với Ms. Tuyền tại 
văn phòng trường để tìm hiểu thêm thông tin. 

 
Anne Matley 
Hiệu trưởng 

Sự kiện sắp tới: 

Học bù thứ Bảy (Theo TKB thứ Tư): 30 tháng 5 

Ngày Quốc tế Thiếu nhi: 1 tháng 6 

Thi học kỳ của SIS: 8 – 12 tháng 6 

Chụp ảnh toàn trường: 10 - 12 tháng 6 

Thi học kỳ của SVIS: 15 - 19 tháng 6 

Báo cáo kết quả học tập học kỳ 2: 26 tháng 6 

Kết thúc học kỳ: 26 tháng 6 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 

 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
Hơn 3 tháng học sinh phải nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, nhà trường đã tổ chức cho 
các em học online tại nhà với sự giúp đỡ tích cực của cha mẹ. Chương trình học tập của các 
em vẫn được tiến hành đều đặn theo đúng kế hoạch. 

 
Ngày 4/5/2020, thầy cô giáo rất vui mừng đón nhận học sinh trở lại trường! Mọi hoạt động 
dạy và học được tiếp tục trong một môi trường tuyệt đối an toàn và chất lượng. Các thầy cô 
giáo vừa dạy bài mới, vừa dành thời gian dạy bù để ôn lại những kiến thức cơ bản trong thời 
gian các em học online tại nhà, đảm bảo tất cả học sinh đều hiểu và vận dụng được nội dung 
bài học một cách tốt nhất. 

 
Trong tháng 5, tất cả học sinh đều được kiểm tra, đánh giá thường xuyên tại lớp, qua đó thầy 
cô giáo giúp các em điều chỉnh những kiến thức các em chưa nắm vững. Riêng học sinh lớp 
4, 5 được tham gia làm bài kiểm tra giữa Học kỳ 2 môn Toán và Tiếng Việt vào ngày 19 - 
20/5. Kết quả kiểm tra cho thấy học sinh đã hiểu bài tốt, hầu hết đạt khá – giỏi, chỉ còn 2 học 
sinh còn ở mức Trung bình (môn Toán). 

 
Vào giữa tháng 6, nhà trường sẽ hoàn thành việc giảng dạy chương trình năm học và tổ chức 
ôn tập cho học sinh trước khi tiến hành kiểm tra học kỳ 2 cho tất cả các khối lớp vào khoảng 
thời gian từ ngày 15 -20/6/2020. 

 
Thay mặt nhà trường, tôi xin chân chân thành cảm ơn sự hỗ trợ rất lớn từ phía cha mẹ học 
sinh đã giúp đỡ các thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong thời gian 
học sinh ở nhà để phòng chống dịch Covid-19. 

 
Trân trọng, 

 
Vũ Thị Lan 
Principal of SVIS 

 

 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Trung học) 

 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
Kể từ khi trường học hoạt động trở lại, giáo viên và học sinh của chúng ta đã làm việc và học 
tập rất chăm chỉ để đảm bảo theo kịp chương trình giảng dạy với các tiết học tăng cường sau 
giờ học và học bù vào ngày thứ Bảy. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những 
hỗ trợ liên tục trong quá trình nhà trường dạy học trực tuyến trong học phần 3. 
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Tôi tự hào về các em học sinh và sự chuẩn bị của các em cho kỳ thi sắp tới. Tôi tin rằng sự 
cố gắng của các em sẽ được đền đáp xứng đáng và các giáo viên sẽ giúp học sinh chuẩn bị 
tốt cho kỳ thi diễn ra vào vài tuần tới. 

 
Lịch thi học kỳ 2 của SIS: 

 

 
*Học sinh lớp 6 trở lên sẽ thi 2 bài thi Toán 

 
Kết quả bài thi nói và nghe sẽ dựa trên các đánh giá chính thức và các phần thể hiện của học 
sinh trong quá trình học tập trong suốt học kỳ. 
Báo cáo học tập học kỳ 2 sẽ được công bố vào ngày cuối cùng của năm học, ngày 26/6. 
Kỷ yếu năm học 2019-2020 cũng đang được thực hiện và sẽ ra mắt trước khi kết thúc học kỳ 
này. Ảnh kỷ yếu sẽ được chụp từ ngày 10 - 12 tháng 6, tất cả học sinh sẽ được chụp ảnh cá 
nhân và cùng với cả lớp. 

 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (Khối Trung học) 

 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Tiểu học) 

 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
Chúng ta đã có một tháng Năm tốt đẹp khi học sinh đã quay trở lại trường học. 
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh đã hỗ trợ chúng tôi trong thời gian học trực 
tuyến. Với sự giúp đỡ từ phía phụ huynh, chúng tôi đã tổ chức thành công các bài giảng trực 
tuyến qua ứng dụng Zoom và điều này đã giúp giáo viên, nhà trường bám sát chương trình 
giảng dạy của năm học. 

 
Thật tự hào khi có hơn 80% học sinh từ Mẫu giáo đến IGCSE2 tham gia vào các lớp học trực 
tuyến và hoàn thành bài tập mỗi ngày. Điều này sẽ không thể đạt được nếu không có sự hỗ 
trợ từ phụ huynh khi các em học tập tại nhà. 
Tất cả các giáo viên rất vui mừng khi tiếp tục mang đến các bài dạy chất lượng đến học sinh 
trong những tháng cuối cùng của năm học này cũng như trong tương lai. 

 
Brad Philip McCarthy 
Hiệu phó (Khối Tiểu học) 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ phận Học vụ (Khối Trung học) 

 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
Thật vui mừng khi được đón các em học sinh quay trở lại trường học. Cảm ơn các em đã 
luôn giữ tinh thần lạc quan trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua. 

 
Do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu, kỳ thi IGCSE tháng 6 năm 2020 đã bị hủy trên toàn thế 
giới để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nhà trường rất vui mừng và yên tâm khi nói rằng các 
em học sinh của chúng ta vẫn sẽ nhận được điểm và bằng cấp hợp lệ từ Cambridge năm 
nay. Các giáo viên IG2 đã tổng hợp thành tích của các em để kiểm duyệt kết quả, và sau đó 
sẽ được công bố vào tháng Tám. Xin gửi lời cảm ơn đến các học sinh và giáo viên IG2 - 
những người đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc và điều chỉnh 
mới chất từ Cambridge trong tháng qua. 

 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận Học vụ (Khối Trung học) 

 
 
 

 
 
Thông điệp từ Giáo viên Tư vấn 

 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 

 
SIS @ Đà Nẵng dự kiến cung cấp khóa dự bị Đại học Quốc tế NCC cấp độ 3 dành cho học 
sinh đã hoàn thành chương trình IGCSE2. Đây là khóa học dự bị đại học một năm nhằm phát 
triển kỹ năng học tập và kiến thức văn hóa của học sinh để chuẩn bị hành trang tốt nhất trước 
khi bước vào giáo dục đại học trong môi trường tiếng Anh ở trong hoặc ngoài nước. Khóa 
học cho phép học sinh vào học trực tiếp ở hơn 70 trường đại học trên toàn thế giới. 
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Học sinh từ các trường khác đã hoàn thành 
chương trình lớp 10 cũng có thể đăng ký nếu 
như vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Mọi sự 
quan tâm, xin vui lòng liên hệ với văn phòng 
trường. 

 
 
Catherine Burgess 
Giáo viên Tư vấn 

 
 
Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 

 

Kính gửi: Quý phụ huynh, 
Chúc mừng tất cả chúng ta đã quay trở lại trường học. Các học sinh lớp Mẫu giáo rất vui 
mừng được đi học lại, gặp bạn bè và vui chơi ở lớp. 

 
Trong tháng này, các giáo viên thực hiện chủ đề “Cây cảnh và Hoa” đã bị bỏ lỡ trong học 
phần 3. Chúng tôi dành thời gian tập trung vào các kiến thức khoa học như các bộ phận của 
cây, vòng đời của cây và những gì cây cần để phát triển tốt. Chúng tôi thực hành chăm sóc 
cây bằng cách gieo hạt trong hoạt động STEM. Tất cả học sinh đều rất phấn khích khi xem 
sự nảy mầm và thấy sự phát triển của cây con, các em vô cùng hào hứng khi tự tay tưới nước 
cho cây. 

 
Ngày quốc tế thiếu nhi sẽ được tổ chức trong lớp vào thứ Hai ngày 1 tháng 6. Chúng tôi sẽ 
chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ đặc biệt và tạo sự bất ngờ cho các em học sinh. 

 
Võ Thị Thúy Ngân 
Trưởng khối Mẫu giáo 

 

 


