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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG 

Tháng 4/2022 

Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Hiện nay, số lượng các em học sinh Song ngữ xin chuyển sang học chương trình Quốc tế ngày càng đông. Do 
đó, nếu quý phụ huynh đang có dự định xin chuyển các em sang chương trình Quốc tế, vui lòng liên hệ ngay với 
văn phòng trường. Nhà trường cần xem xét và đánh giá xem các em học sinh sẽ cần bố sung giấy tờ hay các 
thủ tục khác hay không. Ngoài ra, nhà trường cũng có thể hỗ trợ cung cấp một số bài tập bổ trợ để các em học 
sinh có thể ôn luyện trong kỳ nghỉ hè sắp tới. 
 
Thật tuyệt vời khi thấy số lượng học sinh mới tăng nhiều trong học phần này. Tôi xin chân thành cảm ơn quý phụ 
huynh đã lựa chọn Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng. Rất mong được chào đón tất cả quý phụ huynh cũng 
như các em đến với cộng đồng toàn trường của chúng ta. 
 
Nhà trường rất vui khi các em học sinh bắt đầu tham gia trở lại chương trình Hoạt động sau giờ học (ECA’s) sau 
một thời gian dài. Các giáo viên cũng rất hào hứng với điều này, và thật hào hứng khi thấy các em học sinh tích 
cưc tham gia đông đủ trong các hoạt động này. Hiện nay, nhà trường đã bắt đầu nhiều hoạt động thể thao nội 
bộ do thầy Ignacio tổ chức, dành cho tất cả các em học sinh cũng như các thầy cô giáo như: cầu lông, bóng 
chuyền và đặc biệt một số trận đấu bóng đá rất hấp dẫn sắp diễn ra trong thời gian tới. 
 
Học phần 4 là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm học. Một số kỳ thi đã được hoàn thành.  Tuy nhiên các 
em học sinh vẫn cần phải tập trung hơn nữa vào kỳ thi cuối kỳ sắp tới và sau đó chúng ta sẽ khép lại năm học 
thông qua một số hoạt động bổ ích khác như các chuyến dã ngoại, các hoạt động thể thao và kết thúc năm học 
một cách tích cực. 
 
Sẽ có 3 sự kiện đặt biệt sắp diễn ra vào Thứ Hai ngày 27 tháng 6 năm 2022. Một trong những sự kiện này phần  
biểu diễn của các em học sinh. 
 
1. Lễ tốt nghiệp dành cho lớp dự bị Tiểu học vào lúc 10:00 sáng. 
2. Lễ bế giảng & phát thưởng khối Tiểu học lúc vào lúc 2:30 chiều. 
3. Lễ bế giảng & phát thưởng khối THCS & THPT vào lúc 4:30 chiều. 
 
Nhà trường sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin chi tiết về các sự kiện này trong thời gian sắp tới. 
 
Vừa qua trường chúng ta rất vinh dự được chào đón các vị khách rất đặc biệt đến từ Tập đoàn giáo dục Kinder 
World, ông Ricky Tan - Chủ tịch Tập đoàn, bà Carol Tan - Phó Chủ tịch Tập đoàn, và ông Stefan Tan- Giám đốc 
Điều hành. 

Trân trọng 
Christopher Bradley 
Hiệu Trưởng 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG Tháng 4/2022 

Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
1. Trong tháng 4, chương trình song ngữ đã thực hiện được một số việc cơ bản như sau: 
 

- Học sinh lớp 9 đã làm bài kiểm tra Học kỳ 2 theo đề chung của Sở GD&ĐT được tổ chức 
từ ngày 25-29/4. 

- Tổ chức dạy phụ đạo miễn phí cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 có nguyện vọng 
được ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho việc kiểm tra cuối K2 sau giờ học ( từ 4:00 
đến 5:00 chiều). 

- Em Lê Anh Thư - học sinh lớp 8 đạt giải nhì cuộc thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp 
Quận. 

- Em Nguyễn Hoàng Hà - học sinh lớp 4A đạt giải nhất cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt 
qua mạng. 

- Học sinh lớp 11 đã hoàn thành chương trình giáo dục ANQP năm học 2021-2022 (tổng 
cộng 35 tiết học) từ ngày 25-29/4/2022. 

- Phổ biến kế hoạch và lịch kiểm tra cuối kì 2 cho Phụ huynh và học sinh để có thời gian 
chuẩn bị ôn tập chu đáo. 
 

2. Công tác tháng 5/2021  
 

- Tổ chức họp hội đồng kiểm tra và xét tốt nghiệp THCS cho 20 học sinh lớp 9 vào ngày 
7/5/2022. 

- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 cho học sinh THCS –THPT (lớp 6, 7, 8, 10, và 11) từ ngày 9-
13/5. 

- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 cho học sinh Tiểu học (lớp 1,2,3,4, và 5) từ ngày 16-20/5. 
- Tất cả giáo viên chuẩn bị tập hợp đầy đủ số liệu để đánh giá chính xác quá trình học tập 

và rèn luyện trong suốt năm học của học sinh. 
- Xét hoàn thành chương trình bậc Tiểu học cho học sinh lớp 5. 
- Xin lưu ý : Để học sinh làm bài kiểm tra cuối Kỳ 2 đạt kết quả tốt nhất , rất  mong các 

bậc cha mẹ học sinh  sắp xếp thời gian hợp lí và nhắc nhở các em ôn tập ở nhà. 
 
Chúc các bậc phụ huynh luôn vui khỏe, bình an. 
Chúc các em học sinh làm bài đạt kết quả tốt trong dịp kiểm tra cuối kỳ 2. 
Xin chân thành cảm ơn, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
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Thông điệp từ Hiệu phó (THCS&THPT) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong Học phần 4, các em học sinh của tất cả các lớp sẽ hoàn thành các bài kiểm tra cuối kỳ. 
Các em học sinh chương trình quốc tế từ lớp 1 đến lớp 8 sẽ hoàn thành các bài thi môn Toán và 
môn Khoa học. Tất cả các học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 11 (chương trình Song ngữ và Quốc tế) sẽ 
hoàn thành các bài kiểm tra nghe, viết, nói và đọc hiểu tiếng Anh. 
Kỳ thi sẽ được hoàn thành vào những ngày sau: 
 

Môn Thi Ngày 

Bài thi Tiếng Anh số 1 (Nghe) Thứ Năm-thứ Sáu ngày 26-27 tháng 5 

Bài thi Tiếng Anh số  2 (Viết) Thứ Hai ngày 30 tháng 5 

Bài thi Tiếng Anh số 3 (Đọc hiểu) Thứ Ba ngày 31 tháng 5 

Bài thi Tiếng Anh số 4 (Nghe) Thứ Tư ngày 01 tháng 6 

Toán Thứ Năm ngày 02 tháng 6 

Khoa Học Thứ Sáu 03 tháng 6 

 
Chúc tất cả các em học sinh gặp nhiều may mắn trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới, và vui lòng liên hệ 
với giáo viên chủ nhiệm nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kỳ thi này. 
 
Trân trọng, 
Bradman McCarthy 
Hiệu phó (khối THCS&THPT) 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Một sự kiện lớn sẽ diễn ra trong Học phần 4! Các trường SIS sẽ tổ chức Cuộc thi Đánh vần Tiếng 
Anh Spelling Bee trên toàn hệ thống. Các em học sinh khối tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 và các em 
học sinh khối trung học lớp 6 trở lên sẽ cùng nhau tham gia tranh tài trong cuộc thi Đánh vần 
Tiếng Anh lần này. Hai em học sinh chương trình quốc tế và song ngữ đạt giải ở khối tiểu học và 
2 em học sinh chương trình quốc tế và song ngữ đạt giải khối trung học sẽ được chọn để tiếp tục 
tham gia tranh tài trong Vòng chung kết trên toàn hệ thống SIS sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 sắp 
tới. 
 
Xin lưu ý rằng cuộc thi này không nằm trong chương trình hoạt động sau giờ học ECA. Do đó, 
các em học sinh sẽ tự rèn luyện phát âm danh sách từ theo thời gian của mỗi em. Danh sách từ 
đã được phát cho các em và hiện nay các em học sinh đang bắt đầu tập luyện. Chúng tôi rất 
mong chờ được nhìn thấy tất cả các em học sinh thể hiện xuất sắc tài năng của mình trong cuộc 
thi này và sẽ là đại diện của trường chúng ta để tham gia tranh tài trong Cuộc thi phát âm Tiếng 
Anh trên toàn hệ thống SIS!  
 
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, 
 
Xin chúc tất cả các em học sinh IG2 và AS sẽ hoàn thành tốt Kỳ thi Quốc tế Cambridge. Các kỳ 
thi này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến tháng Sáu. 
 
Như đã đề cập trong bản tin tháng 2, kể từ Năm học đến, trường SIS Đà Nẵng sẽ không đưa 
môn CNTT vào chương trình  chứng chỉ Trung học Đại cương quốc tế Cambridge IGCSE nữa 
và thay vào đó các em học sinh sẽ được học về môn Khoa học Máy tính IGCSE. Với môn Khoa 
học Máy tính, các em học sinh sẽ có thể nâng cao kỹ năng lập trình và tìm hiểu thêm về cơ sở 
dữ liệu. Môn Khoa học Máy tính ở cấp độ IGCSE sẽ không chỉ giúp các em học sinh chuẩn bị tốt 
hơn cho môn Khoa học Máy tính ở cấp độ AS và A-Level mà còn giúp các em có nhiều cơ hội 
việc làm ở cấp độ cao hơn. Xin lưu ý sự thay đổi môn học này sẽ chỉ áp dụng cho các em học 
sinh IGCSE trong các năm học tới. Tất cả các em học sinh hiện đang theo học chương trình 
chứng chỉ Trung học Đại cương quốc tế Cambridge IGCSE 1 của trường trong năm học này vẫn 
sẽ giữ nguyên các môn học trong năm tới. 
 
Thứ Năm, ngày 12 tháng 4 vừa qua, nhà trường đã tổ chức thành công ngày hội tuyển sinh về 
các chương trình trung học phổ thông dành cho các em học sinh và quý phụ huynh khối trung 
học cơ sở trở lên. Các bài thuyết trình đã giới thiệu về chương trình  chứng chỉ Trung học Đại 
cương quốc tế Cambridge IGCSE và Cambridge Quốc tế Cấp độ AS Levels, chương trình NCC 
và chương trình song ngữ từ lớp 10 đến lớp 12. Nếu quý phụ huynh không thể tham dự và muốn 
biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi hoặc cô Christina Williams. 
 
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, 

Trong tháng Tư và tháng Năm, nhà trường đã tổ chức Tháng Đọc Sách dành cho tất cả các em 
học sinh. Đã có một số hoạt động thú vị và hấp dẫn liên quan đến việc đọc sách dành cho tất cả 
các nhóm lớp. Thật tuyệt vời khi thấy các em học sinh tích cực tham gia vào việc luyện đọc sách 
mỗi ngày. Một lần nữa, xin chúc mừng các em học sinh đã dành giải thưởng trong các cuộc thi 
Đọc sách rút thăm trúng thưởng, thiết kế bìa sách và poster với chủ đề đọc sách. Hiện nay thư 
viện trường đang có rất nhiều sách hay và bổ ích, các em có thể mượn mang về nhà. Thật tuyệt 
vời khi thấy các em học sinh hăng hái tham gia vào hầu hết các hoạt động trong tháng đọc sách. 
Hẹn gặp lại các em trong Tháng Đọc Sách của năm học tới! 
 
Trân trọng, 
Niall Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 
 

Thông điệp từ Giáo viên Tư vấn 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Đây là thời điểm thích hợp nhất trong năm để các em học sinh nên cân nhắc kế hoạch lựa chọn 
các chương trình trung học và cấp học cao hơn. Vừa qua, các em học sinh lớp AS Level đã được 
tham gia loạt hội thảo trực tuyến từ Đại học Quốc gia Úc và các em học sinh IG1, IG2 và lớp 11 
cũng đã được tham gia buổi hội nghị tại trường Cao Đẳng Quốc tế Pegasus, do trường Đại học 
Central Queensland tổ chức! Đây là những cơ hội giá trị tuyệt vời nhằm giúp các em học sinh có 
định hướng rõ ràng trong tương lai. Và tôi rất mong được gặp các em học sinh trong các buổi tư 
vấn cá nhân để cùng thảo luận về các lựa chọn con đường học vấn sau này. 
 
Cuối năm học là thời điểm các em sẽ có rất nhiều bài kiểm tra và bài thi cần hoàn thành. Do đó 
điều quan trọng là các em học sinh phải biết cách học tập hiệu quả để điểm số phản ánh đúng 
năng lực của mình. Tôi xin chia sẻ một số mẹo học tập hiệu quả đó là các em nên lên lịch trình 
cụ thể và đặt mục tiêu hàng tuần. Chia nhỏ các mục tiêu có thể thực hiện được để giúp hoàn 
thành các mục tiêu lớn hơn. Ngoài ra, nghe nhạc không hẳn là một việc xấu. Theo một số nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng nghe nhạc và một số loại nhạc cụ có thể làm tăng chức năng của não.  
 
Cuối cùng, một điều các em học sinh thường bỏ qua trong những ngày bận rộn, đó là nghỉ ngơi 
đầy đủ và giải lao sau giờ học cũng rất quan trọng để đầu óc chúng ta tập trung tốt hơn. Nếu các 
em học sinh muốn hỗ trợ tư vấn về các chiến lược học tập cá nhân hóa, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ! 
 
Trân trọng, 
Christie Williams 
Giáo viên Tư vấn 
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Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo  

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Các em học sinh khối Mẫu giáo đã trải qua một tháng học tập thật tuyệt vời với những hoạt động 
học tập bổ ích. 
 
Các em học sinh lớp Nursery và lớp K1 đã có những trải nghiệm đầy thú vị khi được học về năm 
giác quan. Các em đã hiểu được tầm quan trọng của năm giác quan và học cách chăm sóc các 
bộ phận trên cơ thể thông qua nhiều nguồn tài liệu và các hoạt động bổ ích. Các em đã thử 
nghiệm âm thanh bằng cách tạo ra các dụng cụ, đoán xem bên trong chiếc túi "thần kỳ" có gì 
bằng cách sử dụng cảm giác chạm và nếm các hương vị khác nhau. 
 
Các em học sinh lớp K2 và lớp Prep đã cùng nhau khám phá nhiều điều thú vị có trong không 
gian trong tháng này. Các em học sinh đã được học về các hành tinh khác nhau và các đặc điểm 
chính của chúng. Các em đã cùng nhau thảo luận về các sự kiện và kiến thức khoa học như 
hành tinh nào nóng hoặc hành tinh nào chứa đầy băng, hành tinh nào gần mặt trời nhất và cách 
mà mặt trời trở thành ngôi sao nóng trong dãi thiên hà của chúng ta. Các em cũng đã được thảo 
luận về mặt trăng và cách các thiên thạch di chuyển trong không gian và tạo ra các lỗ lớn mà 
chúng ta nhìn thấy trên mặt trăng. Các em đã tìm hiểu về cuộc sống trong không gian sẽ như thế 
nào và các em sẽ trôi nổi như thế nào khi không có trọng lực! 
 
Các em học sinh đã rất thích thú khi được tham gia khóa học đào tạo phi hành gia giả định, nơi 
mà các em đã hoàn thành các thử thách như quay trên ghế, đi bộ trên mặt trăng và nhón gót qua 
các tảng đá trên mặt trăng. Trong khi các em học sinh lớp Prep tự thiết kế các hành tinh bằng 
giấy và ảnh ghép ngoài không gian thì lớp K2 đã hoàn thành các hoạt động nghệ thuật vui nhộn 
như "người hành tinh mặt trời" - vẽ bằng keo màu trên phim nhựa và "hành tinh yêu thích của 
em" - những quả bóng được trang trí gắn vào một ngọn nến LED. Mọi người đều thích thú đóng 
vai với tàu tên lửa tự làm và mũ bảo hiểm không gian từ vật liệu tái chế. 
 
Các em nhỏ đã rất hào hứng khi được tìm hiểu về đơn vị không gian. Các em thực sự đã có một 
trải nghiệm đầy Thú Vị! 
 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 
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