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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các em học sinh vì sự chăm chỉ và nỗ lực của các em trong 
năm học vừa qua, đặc biệt là trong sự biến động của học kỳ Hai. Năm học kết thúc tốt đẹp 
với chương trình giảng dạy và các kỳ thi được hoàn thành đúng thời gian là minh chứng cho 
sự cống hiến của các giáo viên trong trường, cùng với sự hỗ trợ không ngừng đội ngũ nhân 
viên, và không thể thiếu là sự ủng hộ từ phía phụ huynh. 
 
Nhà trường rất vui mừng được thông báo rằng hai chương trình mới là DynEd và STEM sẽ 
được đưa vào nội dung giảng dạy trong năm học tới. 
 
DynEd là phần mềm học tiếng Anh phổ biến trên thế giới, sẽ được giới thiệu tới các học sinh 
để thay thế Chương trình Tiếng Anh nâng cao (EPP). Phụ huynh sẽ nhận được những thông 
tin chi tiết hơn về chương trình sau khi kì nghỉ hè kết thúc. DynEd là chương trình tiếng Anh 
được thiết kế phù hợp để có thể học trực tuyến và học trực tiếp với giáo viên, giúp học sinh 
nâng cao và củng cố trình độ tiếng Anh thường xuyên. 
STEM: Nhà trường vẫn sẽ tiếp tục duy trì chương trình STEM và sẽ đưa nội dung Rô bốt và 
Lập trình vào chương trình giảng dạy trong năm học tới. 
Các học sinh Tiểu học sẽ được học với các bộ dụng cụ của Makeblock – một chương trình 
được kết hợp giữa công nghệ và giáo dục trong các lĩnh vực như cơ khí, điện tử và phần 
mềm. 
Bộ dụng cụ học tập UBTech sẽ giúp cho học sinh trung học chuẩn bị những kiến thức cho 
công việc tương lai và tiếp cận với chương trình STEM nâng cao – một chương trình được 
kết hợp giữa các kỹ năng và trình độ tin học trong thế kỷ 21. 
Giải thưởng Quốc tế CREST sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm học tới và xin được gửi lời 
chúc mừng đến tất cả các học sinh trong Học viện STEM năm nay đã đạt được giải thưởng 
CREST – Giải Đồng cho nhóm học sinh cuối cấp và giải Tài năng giành cho nhóm thiếu niên. 
 
Xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến tất cả các em học sinh đã nhận được giải thưởng 
thường niên về học thuật, thể thao và công dân ưu tú trong năm học vừa qua. 
 
Chúc tất cả các Quý phụ huynh, các em học sinh có một kỳ nghỉ hè an toàn và nhiều niềm 
vui. Nhà trường rất mong đợi được đón các em trở lại trường vào năm học tới! 
Trân trọng, 
 
Anne Matley 
Hiệu trưởng 

Sự kiện sắp tới: 

Năm học mới: Thứ Hai, ngày 3/8 

Tuần lễ chống bạo lực học đường: Tuần 3 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 

 

Xin chào các bậc phụ huynh, 

Chương trình song ngữ trong tháng 6/2020 tập trung vào việc tổ chức cho học sinh ôn tập 

kiểm tra học kỳ 2 và đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm học. Hầu hết các em học sinh đều 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập và rèn luyện năm học 2019-2020. 

 

Năm học 2019-2020 dù khó khăn nhưng đã kết thúc rất tốt đẹp, nhà trường xin chân thành 

cảm ơn sự đồng hành và những ý kiến đóng góp xây dựng của tất cả các bậc cha mẹ học 

sinh, đó là động lực to lớn giúp các thầy cô giáo và học sinh tiếp tục dạy tốt và học tốt trong 

năm học 2020-2021 sắp đến. 

 

Chúc tất cả các em học sinh cùng gia đình có một mùa hè tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. 

Trân trọng, 

 

Vũ Thị Lan 

Hiệu trưởng SVIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Trung học) 

 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

Tôi xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã đạt giải thưởng thường niên về lĩnh vực học 

thuật, thể thao và công dân ưu tú. Chúc mừng tất cả các em học sinh vì đã học tập chăm chỉ 

để chuẩn bị và hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ 2 vừa qua. 

 

Kết quả học tập học kỳ 2, mục tiêu học tập toàn trường, tập kỷ yếu và ảnh tập thể cũng như 

ảnh cá nhân đã được gửi đến các vị phụ huynh và các em học sinh trong ngày 25 - 26  

tháng 6. 

 

Xin chúc tất cả chúng ta có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, an toàn và mong được gặp lại tất cả các 

em học sinh vào tháng Tám. 

 

Daan Ebbers 

Hiệu phó (Khối Trung học) 
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Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Tiểu học) 

 

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các em học sinh, các giáo viên và quý phụ huynh vì đã 

cùng đồng hành với nhà trường trong năm học đáng nhớ này.  

 

Trong suốt năm học 2019-2020 vừa qua, thật tuyệt vời khi thấy tất cả chúng ta đã nỗ lực cùng nhau 

để góp phần tạo nên một môi trường học tập tích cực – nơi mà các học sinh có thể thành công cả 

trong trường học lẫn bên ngoài xã hội. 

 

Hy vọng các vị phụ huynh và các em học sinh sẽ có một kỳ nghỉ hè nhiều niềm vui, và mong được 

chào đón các em trở lại vào tháng 8. 

 

Brad McCarthy 

Hiệu phó (Khối Tiểu học) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp từ Trưởng Bộ phận Học vụ (Khối Trung học) 

 

Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các em lớp IG2 đã hoàn thành tốt chương trình học 2 

năm của IGCSE, kết quả của khóa học sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 8. Nhà trường 

rất mong được gặp lại các em khi tham gia khóa học NCC vào tháng 8 tới. Các học sinh của 

lớp IG1 hiện đã hoàn thành nửa chặng đường của khóa học Cambridge (2 năm) và chuẩn bị 

tinh thần sẵn sàng cho năm học tới. 

 

Chúc mừng tất cả các em đã có một năm học tích cực và hiệu quả, chúc mọi người có một 

kỳ nghỉ vui vẻ và an toàn trong tháng Bảy. 

 

Harriet Casswell 

Trưởng Bộ phận Học vụ (Khối Trung học) 
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Thông điệp từ Giáo viên Tư vấn  

 

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã học tập chăm chỉ và luôn hỗ trợ nhau trong giai 

đoạn khó khăn vừa qua. 

 

Đối với học sinh có những bước đi mới, chúc các em luôn nhiều may mắn và thành công 

trong những năm tháng học tập tiếp theo; đối với các học sinh tiếp tục theo học tại trường, tôi 

rất mong được gặp lại các em trong năm học mới. 

 

Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ hè an toàn và thú vị. 

 

Catherine Burgess 

Giáo viên Tư vấn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 

 

Xin chúc mừng các em mẫu giáo của chúng ta đã hoàn thành một năm học tuyệt vời. Chúng 

tôi tự hào về thành tích của các em cũng như tình bạn mà các em có trong lớp học. Các em 

đã chứng minh một sự phát triển vượt bậc trong năm qua. Các em đã học cách lắng nghe, 

chia sẻ và làm theo chỉ dẫn của các giáo viên, biết quan tâm đến việc bảo vệ Trái Đất và quan 

tâm lẫn nhau.  

 

Thông qua chương trình STEM, các em đã học cách làm việc cùng nhau, giải quyết vấn đề 

và sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện. Chúng tôi rất ấn tượng với khả năng hợp tác cùng 

nhau để hoàn thành thử thách của các em. 

 

Hy vọng rằng trong năm học tới, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội học tập và thành công mới.  

Chúc các vị phụ huynh và các em có một mùa hè tuyệt vời và hẹn gặp lại các em vào ngày 3 

tháng 8 tới đây. 

 

Võ Thị Thúy Ngân 

Trưởng khối Mẫu giáo 

 

 

 


