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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chúng ta đã có một khởi đầu của Học kỳ 2 khá thuận lợi và hiện nay tất cả các em học sinh đã được 
quay trở lại trường học. Các em học sinh khối Trung học cần tập trung cao độ vào việc ôn tập tất cả 
các nội dung đã học trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Các em cần có kế hoạch học tập toàn 
diện và tuân thủ các nề nếp học tập được thiết lập bởi các giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, để đạt kết 
quả tốt các em cần nỗ lực học hành chăm chỉ ngay từ bây giờ, chứ không phải học nhồi nhét vào phút 
cuối. 
 
Nhà trường đang xem xét việc thay đổi môn học đối với chương trình Trung học Đại cương Quốc tế 
Cambridge IGCSE 1 trong năm học tới (2022-2023). Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy môn Khoa học 
Máy tính thay vì môn Công nghệ thông tin trong chương trình Trung học Đại Cương Quốc tế Cambridge 
IGCSE 1. Một trong những lý do của việc thay đổi này là nhằm cung cấp cho các em một môn học 
công nghệ  cao để tạo ra nhiều cơ hội học tập hơn trong tương lai và đồng thời giúp các em làm quen 
với các ứng dụng trong cuộc sống thực tế. 
 
Xin lưu ý rằng, đối các em học sinh đang học lớp IGCSE 1 và sẽ lên lớp IGCSE 2 trong năm tới sẽ vẫn 
tiếp tục học môn Công nghệ thông tin. 
 
Thật tuyệt vời khi các em học sinh khối tiểu học đã được quay trở lại trường học. Các em đã tham gia 
hàng loạt các hoạt động thiết thực mà các em đã bỏ lỡ trong những tháng trước. Hiện nay, các lớp 
học STEM, Thể dục, Âm nhạc trông nhộn nhịp hẳn lên. Gần đây, một số hoạt động thí nghiệm Khoa 
học cũng đã được phép tổ chức trở lại. Thật tuyệt vời khi thấy các em học sinh tiểu học đã tích cực 
tham gia và rất hào hứng với các hoạt động này. 
 
Cuối cùng, Khối mẫu giáo KIK cũng đã được quay trở lại trường học. Tôi tin rằng các giáo viên cũng 
như các em học sinh chắc chắn sẽ rất hào hứng khi được quay trở lại làm việc và học tập ở trường. 
Đối với một số em học sinh, có thể đây là lần đầu tiên các em được học ở trường. 
 
Tôi cũng như cộng đồng toàn trường vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch 
COVID. Nhà trường đã và đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Y tế, Sở GD & ĐT để đảm bảo điều 
kiện tốt nhất trong việc bảo vệ sức khỏe cho tất cả các em học sinh và đồng thời giúp các em luôn tiến 
bộ trong học tập. Vui lòng xem phần tin của Thầy Bradman McCarthy để biết thêm về phương án 
phòng chống COVID mới nhất tại trường. 

Trân trọng 
Christopher Bradley 
Hiệu Trưởng 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Từ ngày 7/2, học sinh của tất cả các lớp bắt đầu học chương trình Học kỳ 2. Các em học sinh 
lớp 6 và tiểu học cũng đã được trực tiếp đến trường sau một thời gian dài học tập online để 
phòng chống dịch Covid -19. 
 
Trở lại lớp học các em rất vui vẻ cùng thầy cô, bạn bè. Chủ đề lớn được nhà trường đặc biệt chú 
trọng là hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nội dung 5K để phòng tránh dịch Covid 19 và xây dựng 
một trường học tuyệt đối an toàn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã có kế hoạch Kịp thời xử lý 
các tình huống khi phát hiện học sinh có dấu hiệu nghi ngờ lây/nhiễm Covid và sẵn sàng chuyển 
đổi linh hoạt giữa 2 phương án dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến, giúp học sinh tiếp tục được học 
tập dù bất cứ hoàn cảnh nào. 
 
Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi: viết thư quốc tế UPU lần thứ 
51 với chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức 
họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (Write a letter to someone influential explaining 
why and how they should take action on the climate crisis). Kết quả có 15% học sinh tham gia, 
nhà trường đã chấm chọn được 6 bài hay nhất gửi cho ban tổ chức dự thi cấpThành phố. 
Ngày 24/2 có 2 học sinh lớp 9 vượt qua vòng loại cấp Quận để dự thi Học Sinh Giỏi cấp Thành 
phố nhưng rất tiếc cả hai bạn đều bị dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên không thể dự 
thi được !  
 
Một số công tác chính của tháng 3/2021 như sau: 

o Từ 14-18/3, giáo viên sẽ ôn tập cho học sinh trước khi tổ chức khảo sát giữa Học kỳ 2 
o Từ 21- 25/3, tổ chức khảo sát giữa Học kỳ 2 cho tất cả Học sinh. 
o Cuối tháng 3, GVCN các lớp sẽ gửi phiếu đánh giá học sinh giữa Học kỳ 2 về gia đình 

cho phụ huynh. 
o Giáo viên lớp 3,7,10 đi tập huấn thay sách, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông mới năm học 2022-2023. 
 
Chúc các em tự luôn vui khỏe và học tập tốt! 
Chúc các bậc phụ huynh đầu xuân mới 2022 an lành và mọi sự như ý! 
 
Xin chân thành cảm ơn, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
 

 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (THCS&THPT) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong tháng 2, thật tuyệt vời khi thấy tất cả các em học sinh từ Lớp 1 đến lớp AS Levels được 
quay trở lại trường học. Trước khi mở cửa trở lại, trường chúng ta đã trải qua các đợt kiểm tra 
của Sở Giáo Dục và Đào Tạo để đảm bảo trường đã thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng 
chống Covid-19. 
 
Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức và khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. 
Do đó, rất mong quý phụ huynh sẽ luôn hỗ trợ trong việc thường xuyên kiểm tra tình hình sức 
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khỏe của các em học sinh để đảm bảo các em luôn được an toàn và khỏe mạnh khi quay trở lại 
trường. 
 
Vui lòng tuân thủ theo các hướng dẫn bên dưới: 

 Nếu các em có bất kỳ triệu chứng nào, vui lòng giữ các em ở nhà và tiến hành xét nghiệm 

ngay lập tức. 

 Đối với các em học sinh F0, hãy cách ly ở nhà cho đến khi có xét nghiệm âm tính. Ngoài 

ra, khi quay trở lại trường, các em cần cung cấp giấy xác nhận hết cách ly từ bác sĩ hoặc 

trung tâm y tế với kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. 

 Đối với các em học sinh F1, hãy cách ly ở nhà 5 ngày đối với những em đã tiêm vaccine 

và cách ly ở nhà 7 ngày đối với những em chưa tiêm vaccine. Các em có thể quay trở lại 

trường ngay sau khi xét nghiệm nhanh âm tính (không cần giấy xác nhận từ bác sĩ). 

 

Đối với các em đang bị cách ly ở nhà, các em có thể tham gia lớp học trực tuyến thông qua ứng 
dụng MS Teams để đảm bảo việc học của các em không bị gián đoạn. 
 
Vui lòng thông báo ngay cho các giáo viên và văn phòng trường nếu có bất kỳ các trường hợp 
F0 hoặc F1 nào. 
 
Trân trọng, 
Bradman McCarthy 
Hiệu phó (khối THCS&THPT) 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Cuộc họp phụ huynh - giáo viên của Học kỳ 1 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Tất cả các giáo 
viên của trường SIS rất vui khi được gặp gỡ toàn thể quý phụ huynh để trao đổi về tình hình học 
tập mà các em học sinh đã đạt được trong học kỳ 1 vừa qua. Các giáo viên đã gửi kết quả thi, 
điểm học kỳ cũng như chia sẻ một số cách để phụ huynh có thể hỗ trợ hướng dẫn việc học ở 
nhà. Sự hỗ trợ của quý phụ huynh và giáo viên sẽ giúp các em tiến xa hơn. Xin chân thành cảm 
ơn các giáo viên SVIS và các nhân viên đã hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp phụ huynh vừa 
qua. Tôi hi vọng tất cả các em học sinh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong học kỳ 2 này. 
 
Trân trọng, 
Stephanie Shepperd  

Hiệu phó (khối Tiểu học) 

Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Trung học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Xin chúc mừng tất cả các học sinh lớp IGCSE2 đã hoàn thành tốt Kỳ thi thử của chương trình 
Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge IGCSE vừa qua. Kỳ thi thử của chương trình 
Cambridge Quốc tế Cấp độ AS Level sẽ diễn ra vào cuối Học phần 3. 
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Lịch thi của các kỳ thi Quốc tế Cambridge vào tháng 6 năm 2022 đã được phát về nhà cho các 
em học sinh. Giáo viên chủ nhiệm của các lớp sẽ tiếp tục cập nhật thời khóa biểu dạng PDF hàng 
tháng đến quý phụ huynh trong thời gian tới. 
 
Hiện nay, các em học sinh lớp IGCSE2 và AS Level đang bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng 
để chuẩn bị cho các kỳ thi chính thức diễn ra trong mùa hè sắp tới. Đối với các em học sinh đang 
phải cách ly ở nhà, rất mong quý phụ huynh  thường xuyên nhắc nhở các em tham gia đầy đủ 
các bài học trực tuyến nếu các em đủ sức khỏe. Các giáo viên sẽ cố gắng làm việc chặt chẽ để 
hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh trong suốt giai đoạn này - vui lòng liên hệ với tôi nếu tôi có 
thể làm gì để hỗ trợ các em vượt qua giai đoạn quan trọng này.  
 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận học vụ (THCS) 

 

 
 

Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Tiểu học) 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

Thật vui khi thấy các em học sinh tích cực tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường EFL trong 
tháng này. Chương trình tiếng Anh tăng cường EFL không những cung cấp một chương trình 
học đầy thú vị và hấp dẫn mà còn giúp các em học sinh phát triển đầy đủ các kỹ năng học tiếng 
Anh chính. Học sinh tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường EFL sẽ học hai buổi học sau 
giờ học cũng như hỗ trợ từ giáo viên EFL trong một số bài học ở lớp. Chương trình EFL sẽ diễn 
ra trong suốt học phần 3 và học phần 4. Thật tuyệt vời khi thấy sự tiến bộ của tất cả học sinh 
trong chương trình Tiếng Anh Tăng Cường EFL. Nếu quý phụ huynh muốn biết thêm thông tin 
chi tiết, xin vui lòng liên hệ với tôi.  
 
Trân trọng, 
Naill Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 
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Thông điệp từ Giáo viên Tư vấn 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các giáo viên, các em học sinh cũng như toàn thể 
quý phụ huynh, những người đã góp phần tạo nên sự thành công của “Tuần lễ Chống Bắt nạt 
học đường tại trường SIS” trong năm nay. Với chủ đề là “Lời nói nhân ái”, và trong tuần lễ 
này các em học sinh của tất cả các lớp đã tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau nhằm lan tỏa 
lòng nhân ái trong toàn trường. Các hoạt động bao gồm thiết kế vòng tay nhân ái, áp phích và 
tranh treo tường. Thứ Tư vừa qua là “Ngày những chiếc tất kỳ quái”, là ngày mà mọi người 
có thể mang những đôi tất kỳ quái để thấy rằng tất cả chúng ta đều khác biệt, và Thứ Sáu là 
“Ngày màu sáng gắn kết” là ngày mà tất cả mọi người đều mặc quần áo màu sáng nhất để thể 
hiện rằng chúng ta là một trường đoàn kết chống bắt nạt học đường. Cảm ơn tất cả các em học 
sinh và các giáo viên đã tích cực tham gia vào tuần lễ quan trọng và đầy ý nghĩa vừa qua tại 
trường SIS Đà Nẵng. 
 
Nhân dịp này tôi cũng xin thông báo tôi sẽ nghỉ thai sản vào cuối tháng 3 này, và cô Christina 
Williams sẽ thay tôi phụ trách vai trò  “Giáo viên tư vấn “ trong thời gian tôi nghỉ thai sản.  Nếu 
quý phụ huynh có nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với cô qua địa email: 
christina.williams@danang.sis.edu.vn. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục được giảng dạy các em trong năm 
học tới. 
 
Trân trọng, 
Catherine Burgess  
Giáo viên Tư vấn 

 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo  

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Tôi hi vọng sẽ sớm được chào đón tất cả các em học sinh khối mẫu giáo quay trở lại trường học. 

Các lớp học trông thật mới và đẹp mắt với những đồ trang trí đầy màu sắc để chuẩn bị chào đón 

các em học sinh quay trở lại trường khi tình hình cho phép. Hi vọng tất cả các em sẽ sớm được 

quay trở lại trường để cùng nhau tham gia vào các hoạt động học tập đầy thú vị trong và ngoài 

lớp học. Các giáo viên khối mẫu giáo đã bắt đầu trang trí lớp học để có thể đảm bảo mang lại 

điều kiện học tập tốt nhất khi các em được quay trở lại trường. 

Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 
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