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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG 

Tháng 10/2021 

Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng tất cả các em đã chính thức bước vào học phần 2. Đây sẽ là khoảng thời gian bận rộn 
với các sự kiện lớn cũng như các kỳ thi quan trọng và đánh giá cuối kỳ. Với tình hình này, tôi hi vọng 
rằng trường học sẽ sớm được mở cửa trở lại. 
 
Các em học sinh THPT của trường chúng ta đã được tiêm mũi thứ 1 vắc xin phòng Covid 19. Đợt 
tiêm vắc xin này chỉ áp dụng dành cho các em học sinh, sinh từ năm 2006 trở về trước (từ Lớp 10 trở 
lên). Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh cũng như các thầy cô giáo đã luôn hỗ trợ và tạo điều 
kiện cho các em hoàn thành đợt tiêm chủng vừa rồi.  
 
Ngoài ra, các cán bộ công nhân viên và giáo viên của trường hiện đang trong quá trình tiêm mũi thứ 
hai vắc-xin phòng covid và tôi tin rằng đợt tiêm này sẽ sớm được hoàn thành. Nhà trường luôn cố 
gắng đảm bảo đầy đủ điều kiện để sẵn sàng mở cửa trở lại khi tình hình cho phép. 
 
Hiện nay nhà trường sắp hoàn thành Chương trình “Đọc và Viết” đã đề ra trước đó nhằm hỗ trợ việc 
dạy đọc và viết. Kế hoạch này cũng được gắn liền với mục tiêu học tập toàn trường. Đọc và viết là 
những kỹ năng cơ bản bắt buộc đối với sự phát triển giáo dục của tất cả các em học sinh.  
 
Có 5 kỹ năng chính để rèn luyện đọc. Đó là nhận thức ngữ âm (cách phát âm chữ cái và từ), ghép 
vần (mối quan hệ giữa âm và chữ cái), từ vựng, sự trôi chảy (khả năng đọc trôi chảy, diễn đạt và 
tuân theo các quy tắc dấu câu), và khả năng đọc hiểu (khả năng hiểu những gì các em đang đọc).  
 
Kỹ năng đọc và viết được liên kết chặt chẽ với nhau. Cả hai kỹ năng này đều phụ thuộc vào sự hiểu 
biết và sử dụng thông thạo ngôn ngữ ở nhiều cấp độ. Mỗi kỹ năng đều hỗ trợ lẫn nhau. Các thầy cô 
sẽ tập trung phát triển và củng cố 8 đặc điểm của kỹ năng viết, bao gồm mục đích, ý tưởng, cách tổ 
chức, giọng văn, lựa chọn từ, độ trôi chảy của câu, quy ước (dấu câu) và trình bày. Để viết tốt các 
em cần kết hợp đầy đủ những đặc điểm này. 
 
Thật tiếc khi có một số giáo viên phải chia tay trường ở thời điểm giữa năm học, điều này xảy ra ở 
nhiều trường khác không chỉ riêng các trường quốc tế. Chúng tôi xin cảm ơn cô Hannah và cô 
Cecilia và chúc các cô thành công trên con đường sự nghiệp mới của mình. Đồng thời tôi cũng xin 
giới thiệu cô Jade Reidy sẽ là giáo viên mới bắt đầu giảng dạy tại trường chúng ta kể từ học phần 
này. Cô Jade là một giáo viên người Nam Phi, đã từng làm việc tại Việt Nam. Cô Jade sẽ phụ trách 
giảng dạy lớp Dự bị Tiểu học Quốc tế khi trường mở cửa trở lại. Trong thời gian đầu, cô sẽ hỗ trợ 
một số công tác giảng dạy và hỗ trợ học sinh trong suốt thời gian học trực tuyến. Ngoài ra, sắp tới sẽ 
có một số giáo viên mới sẽ tham gia giảng dạy tại trường chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý 
phụ huynh ngay khi có thông báo chính thức.   
Trân trọng 
Christopher Bradley 
Hiệu Trưởng 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG Tháng 10/2021 

Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong Học phần 1 vừa qua, tất cả học sinh đều phải học trực tuyến, giáo viên và học sinh không 
thể gặp mặt nhau trực tiếp mà chỉ tương tác với nhau qua màn hình. Thế mà, hầu hết học sinh 
đều chăm chỉ học tập và rèn luyện hiệu quả, nhà trường thấy rõ sự tiến bộ của từng học sinh so 
với đầu năm học. 
Trong tháng 10 các em đã có các hoạt động như sau: 

- Đã hoàn thành chương trình Tuần 11 
- Đã tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán – Tiếng Việt cho học sinh lớp 4,5 và tất cả các 

bộ môn cho học sinh lớp 6,7,8,9. 
- Giáo viên chủ nhiệm đang thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của 

học sinh giữa kì 1. 
Một số Kế hoạch trọng tâm tháng 11:  

- Giảng dạy chương trình tuần 12 đến tuần 16 
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi báo cáo cho phụ huynh về kết quả học tập của các con 

trong Học phần 1.   
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. 
- Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả các học sinh năng khiếu Thể thao trước khi dự thi cấp 

Quận. 
Hy vọng Các em học sinh sẽ sớm được trở lại trường và các bậc cha mẹ học sinh luôn hạnh 
phúc đón nhận sự trưởng thành từng ngày của các con. 
 
Trân Trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
 
 

 
 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (Trung Học)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng tất cả các em đã chính thức bước vào Học phần 2! 
 
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả quý phụ huynh trong suốt Học phần 1 vừa qua. Thật 
tuyệt vời khi thấy sự tiến bộ của tất cả học sinh trong quá trình học tập. Các kỳ thi học kỳ của 
trường SIS sẽ được tổ chức từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022. 
 
Bắt đầu từ học phần này, Tuần lễ Bảo vệ Học Sinh hàng năm lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại 
trường chúng ta. Tuần lễ này sẽ mang đến cho tất cả các em học sinh nhiều cơ hội học tập tuyệt 
vời. Các em học sinh sẽ được tìm hiểu về các khái niệm phúc lợi của học sinh như tôn trọng, an 
toàn, tự tin, đồng cảm và cảm giác thoải mái. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin với quý phụ 
huynh trong những tuần tới. 
 
Trân trọng,  
Bradman Philip McCarthy  
Hiệu phó (THCS) 
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Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Lễ hội Halloween đã mang lại nhiều điều thú vị dành cho tất cả các em học sinh cũng như các 
thầy cô giáo. Các em học sinh các lớp đều rất hăng hái tham gia vào cuộc thi Viết cũng như cuộc 
thi thiết kế Áp Phích Treo Tường. Chắc chắn thầy cô sẽ có những phần thưởng thật xứng đáng 
dành cho các em chiến thắng khi trường mở cửa trở lại. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các em 
học sinh lớp 2L quốc tế của cô Caroline và các em học sinh lớp 5L quốc tế của thầy Kane vì cả 
hai lớp đều đã tham gia nhiệt tình vào cuộc thi lần này! 
 
 
 

 
 
Gần đây, một số học sinh tiểu học đã trò chuyện với nhau về bộ phim nổi tiếng “Squid Game” – 
“Trò chơi con mực” trong các tiết thảo luận ở lớp, tiết mỹ thuật cũng như các tiết học khác trên 
lớp. Các bộ phim này được đánh giá là không phù hợp với trẻ em dưới 17 tuổi. Do đó rất mong 
quý phụ huynh sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho các em trong việc lựa chọn các chương trình truyền 
hình và trò chơi game bổ ích và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhà trường mong rằng cùng với 
sự đồng hành của quý phụ huynh sẽ giúp tuổi thơ của các em luôn được vô tư, hồn nhiên và 
trong sáng theo đúng với lứa tuổi của mình. 
 
Trân trọng, 
Stephanie Shepperd  

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, 
 
Tôi hy vọng tất cả mọi người đã có một kỳ nghỉ học phần 1 thật thư giãn. 
 
Xin thông báo hiện nay chứng chỉ Trung học Đại cương quốc tế Cambridge IGCSE và Chứng chỉ 
Quốc tế Bậc 3 NCC dành cho các học sinh tham dự kỳ thi IGCSE và NCC vào tháng 6 năm 2021 
đã có ở trường. Phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian đến nhận tại văn phòng trường. 
 
Trong thời gian sắp tới, giáo viên sẽ gửi phiếu báo cáo học tập của Học phần 1 cho phụ huynh 
khối Trung học. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần trao đổi về kết quả học tập cũng như nhận xét 
đánh giá về quá trình học tập của các em, phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi. 
 
Xin chúc các em sẽ gặt hái nhiều thành công trong học phần 2 này! 
 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận học vụ (THCS) 
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Thông điệp từ Trưởng bộ phận học vụ (Khối Tiểu học) 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành xuất sắc Học phần 1 vừa qua, hãy luôn học tập thật tốt 
các em nhé! Vừa qua, trường SIS Đà Nẵng đã đồng hành cùng với Trại trẻ mồ côi Hoa Mai để 
hỗ trợ các em nhỏ thông qua các sự kiện quyên góp từ thiện. 
 
Một số thầy cô của trường chúng ta đã cùng nhau tổ chức buổi tiệc từ thiện Halloween tại Trại 
trẻ mồ côi Hoa Mai, tạo nên một bữa tiệc ý nghĩa và ấm áp dành cho tất cả các em nơi đây. 
 
Thật tuyệt vời khi thấy sự tiến bộ mà các em học sinh khối tiểu học đã đạt được thông qua phần 
mềm đọc sách Razkids. Nếu quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về phần mềm 
đọc sách Razkids, vui lòng gửi tin nhắn cho tôi qua địa chỉ thư điện tử: 
niall.reed@danang.sis.edu.vn 
 
Trân trọng, 
Niall Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 
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