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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng năm học mới 2021-2022. Tất cả chúng ta đều mong muốn một khởi đầu mới tại 
trường học, tuy nhiên, nhà trường cũng cần phải cân nhắc mọi quyết định để đảm bảo an 
toàn cho cộng đồng và tuân thủ đúng theo các quy định của thành phố. Hy vọng ngày các em 
trở lại trường sẽ không còn xa.  
Xin được giới thiệu đến quý phụ huynh một số giáo viên mới sẽ đồng hành cùng với các em 
từ năm học này. Không ít giáo viên phải vượt qua những khó khăn trở ngại để được trở thành 
thành viên của trường. Chúng tôi rất trông đợi những đóng góp mới của các thầy cô cho 
trường và cộng đồng ở Đà Nẵng.  
 
Danh sách giáo viên mới: 
 

Chương trình 
Song Ngữ 

Mẫu 
Giáo 

Tiểu Học Khối Trung 
Học 

Ms Nguyen Thúy 
Vy  
(Tiểu Học) 

Ms Erin 
Freese 
(Mỹ) 

Ms Erin 
Freese (Mỹ) 

Mr Aaron 
Wakeham (Anh) 

  Mr Bradley 
Changon 
(Mỹ) 

Mr Tyler Brock 
(Mỹ) 

  Ms Cecilia 
Rappel (Niu-
Di-Lân) 

Mr Gary Byatt 
(Anh) 

  Ms Lynda 
Martin 
(Nam Phi) 

Ms Christie 
Williams (Mỹ) 

  Mr Neelan 
Feeney 
(Ai Len) 

Mr Nicolas 
Ducher 
(Mỹ / Pháp) 

 
Đã có kết quả thi của các em học sinh lớp IGCSE 2 và NCC năm học vừa qua. Nhìn chung, 
kết quả các em đạt được rất đáng mừng và xin được gửi lời cảm ơn đến đội ngũ giáo viên, 
các bậc phụ huynh đã chung tay đồng hành và cảm ơn các em đã luôn nỗ lực, cố gắng học 
tập. Vui lòng xem chi tiết bên dưới trong thư của Ms.Harriet – Trưởng bộ phận Học vụ khối 
Trung học.  
Kế hoạch toàn trường 
 
Nhà trường đang bước vào giai đoạn mới của quá trình cải tiến chất lượng giáo dục và đang 
đề ra Kế hoạch toàn trường mới trong 3 năm tiếp theo. Các kế hoạch bao gồm:  
 

1. Bảo vệ và An toàn Học sinh 

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy tập trung vào kỹ năng đọc và viết.  
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3. Tiếp tục nâng cao kiến thức công nghệ kỹ thuật số cho học sinh và giáo viên.  

4. Thực hiện các chương trình Phát triển cá nhân, các hoạt động chăm lo thể chất và 

tinh thần cho học sinh.  

Các giáo viên đã gửi thư giới thiệu đến quý phụ huynh theo như yêu cầu của tôi trước đó. 
Hòa chung vào nhịp đập đầu năm học mới, tôi cũng xin được gửi đôi lời giới thiệu bản thân 
đến phụ huynh. 
Tôi có bằng Cử nhân Giáo dục Trung học, Thạc sĩ Giáo dục, Thạc sĩ Lãnh đạo trong giáo dục 
và trải qua hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Trong suốt thời gian đó tôi tham 
gia giảng dạy từ Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học Cơ sở đến Trung học phổ thông tại Úc. Đồng 
thời, tôi cũng là thành viên trong Ban lãnh đạo của trường trong suốt 12 năm, bao gồm 8 năm 
giữ cương vị Hiệu trưởng. Đây là năm thứ tư tôi làm việc trong hệ thống trường Quốc tế 
Singapore. Tôi rất mong đợi được đem đến những chương trình giáo dục tốt nhất để các em 
học sinh có cơ hội nâng cao kiến thức trong sách vở cũng như ngoài cuộc sống.  
Chúng tôi cũng rất mong sớm có dịp được quay trở lại và ủng hộ nhà hàng, khách sạn và cơ 
sở kinh doanh của quý phụ huynh. Kính chúc phụ huynh luôn được an toàn và hy vọng các 
em sớm quay trở lại trường (khi tình hình cho phép).  
 
Trân trọng, 
Christopher Bradley 
Hiệu Trưởng 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong năm học 2021-2022, chương trình Song ngữ có 16 lớp từ lớp 1 đến lớp 11 với 260 
học sinh. Từ cuối tháng 7 đến trước ngày 9/8/ 2021, nhà trường đã chuyển giao sách vở và 
dụng cụhọc tập đến hầu hết các em học sinh và gia đình. Một số ít học sinh ở một vài lớp 
còn thiếu sách do chương trình mới, giáo viên cũng đã gửi các bản sách scan cho học sinh 
học. Ngay khi có thể, nhà trường sẽ sắp xếp gửi bổ sung sách còn thiếu cho học sinh.Tuần 
đầu tiên của năm học 2021 – 2022 từ ngày 9/8 đến 13/8, các giáo viên đã hướng dẫn các 
em học sinh ôn tập để nhớ lại kiến thức học năm vừa qua, để có cơ sở tiếp thu kiến thức 
của năm học mới. Các em cũng đã bắt đầu học chương trình mới từ ngày 16/8/2021. Sau  
vài tuần học online đầu tiên, giáo viên rất vui mừng vì các em đã tham gia học tập đầy đủ, 
rất mong phụ huynh tiếp tục hỗ trợ cho con em học online trong thời gian đến. Mong cho 
dịch bệnh sớm chấm dứt để các em được đến trường, được học trực tiếp cùng thầy cô giáo 
và các bạn trong lớp!                  
Chúc các bậc phụ huynh và các em học sinh sức khỏe, sớm vượt qua dịch bệnh.     
 
Trân Trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 

 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (Trung Học)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với năm học mới. Tôi tên là Bradman 
McCarthy, và đây là năm thứ năm tôi làm việc tại trường SIS Đà Nẵng. Tôi mong đợi được 
tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh để mang lại phương pháp giáo dục toàn diện và bổ 
ích cho tất cả các em.   
 
Trước khi học sinh bước vào năm học mới, giáo viên đã chuẩn bị tài liệu giảng dạy và hoàn 
thành khóa phát triển chuyên môn nhằm đảm bảo việc dạy học trực tuyến hiệu quả. Những 
thành viên trong ban giám hiệutrường luôn giám sát, dự giờ các tiết học Online, đưa ra 
những phản hồi, điều chỉnh để giáo viên nâng cao chất lượng dạy học. Bên cạnh đó, nhà 
trường vẫn thường xuyên tổ chức những cuộc họp cùng các thầy cô, nhằm chia sẻ các 
nguồn tài liệu, phương pháp thực hành hiệu quả trong giảng dạy.  
 
Nhà trường đã khởi đầu năm học mới trực tuyến  thành công. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân 
thành nhất đến quý phụ huynh luôn đồng hành và hỗ trợ các em kết nối với giáo viên tham 
gia lớp học trực tuyến.  Đây là việc không đơn giản và tất cả giáo viên đều trân trọng những 
nỗ lực của gia đình, hỗ trợ thầy cô có thể tiếp tục giảng dạy các em học sinh của mình.  
 
Chúng tôi mong rằng các em học sinh đều bật camera và sử dụng microphone hoạt động ổn 
định trong các giờ học online để nhằm nâng cao các cơ hội học tập. 
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Tôi rất mong đợi việc tiếp tục là một phần trong đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường sát 
cánh cùng các em trong học tập của năm học này. Nếu phụ huynh có những thắc mắc hay 
cần trợ giúp, vui lòng liên lạc với tôi, hoặc các thành viên trong ban giám hiệu trường.   
 
Trân trọng,  
Bradman Philip McCarthy  
Hiệu phó (THCS) 

Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
  
Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với năm học 2021 – 2022. Thật tuyệt 
vời khi thấy đông đảo học sinh quay trở lại các lớp học sau kỳ nghỉ. 
 
Xin được giới thiệu tên tôi là Stephanie Shepperd. Tôi là Hiệu Phó của khối Mẫu giáo và 
Tiểu học tại SIS trong năm học này. Tôi rất vui khi được làm việc trong Ban Giám Hiệu tại 
trường SIS. Đây sẽ là năm đầu tiên của tôi với vai trò Hiệu Phó và là năm thứ 2 tôi giảng 
dạy tại trường SIS. Với kinh nghiệm làm việc tại trường tôi tin rằng tôi sẽ vượt những khó 
khăn cũng như những thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học này. Trên hết, 
tôi luôn mong muốn được hỗ trợ tất cả các em học sinh, cũng như toàn thể các giáo viên và 
nhân viên của trường chúng ta. 
 
Mặt dù năm học mới bắt đầu với hình thức học trực tuyến, điều đó đã không làm giảm đi sự 
nhiệt huyết của các giáo viên khối tiểu học. Các thầy cô cùng các em học sinh luôn cố gắng 
mang lại các tiết học hiệu quả và đảm bảo thời gian biểu trong suốt quá trình học trực tuyến. 
Điều này giúp các em học sinh có thể truy cập vào tất cả các nguồn tài liệu trong chương 
trình học và cũng là cơ hội tuyệt vời để đáp ứng mục tiêu học tập của trường SIS. Rất mong 
quý phụ huynh luôn hỗ trợ trong việc nhắc nhở các em học sinh tham gia vào các lớp trực 
tuyến đúng giờ và chuẩn bị bài trước khi vào lớp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự 
đồng hành của toàn thể quý  phụ huynh! 
 
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, 
 
Chào mừng tất cả các em học sinh đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022! Tình 
hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp do đó trường chúng ta cần tiếp tục việc học trực 
tuyến. Tuy nhiên, với việc tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch thì chắc chắn 
chúng ta sẽ sớm được trở lại trường học. Xin cảm ơn tất cả các em học sinh Trung học đã 
luôn hăng hái tham gia đầy đủ vào các giờ học trực tuyến trong học phần này và tôi cũng xin 
cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của quý phụ huynh. 
 
Xin chúc mừng tất cả các học sinh trung học đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi trong tháng 5/ 
tháng 6 vừa qua. Kết quả thi của chương trình IGCSE và Chứng Chỉ Quốc Tế Bậc 3 NCC 
đã được công bố trong tháng 8 và tôi rất tự hào về những nỗ lực cũng như kết quả mà tất 
cả các học sinh đã đạt trong suốt năm học vừa qua. 
 
Chúng tôi muốn đặc biệt ghi nhận những kết quả xuất sắc mà các em sau đây đã đạt được. 
 
Chương trình IGCSE  
 
Em Nguyễn Gia Hưng và Võ Hoàng Long đã đạt 6 điểm A* và 1 điểm A 
Nguyễn Phạm Tú Na đã đạt 5 điểm A* và 2 điểm A 
Các em đã đạt 97% tất cả các môn thi 
Trong đó có 78% học sinh đạt từ điểm A đến C trong 5 môn học IGCSE 
61% học sinh đạt điểm A* hoặc A trong môn Toán 
67% học sinh đạt điểm A* hoặc A trong môn Viễn cảnh toàn cầu 
 
Chứng Chỉ Quốc Tế Bậc 3 NCC 
  
100% học sinh đạt loại “Giỏi” 
 
Trong đó có 2 em học sinh có điểm trung bình các môn cao nhất đạt 89%, là  em Lê Bá 
Thiên và em Đỗ Nguyễn Bảo Trân. 
  
Xin chúc mừng tất cả các học sinh đã luôn nỗ lực và thể hiện được mình trong học tập, và 
toàn thể các giáo viên đã luôn tận tình hỗ trợ các em học sinh trong suốt năm học vừa qua. 
Xin chúc các em gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong việc chuyển cấp lên trường Đại học 
hoặc các trường khác. 
 
Xin giới thiệu với quý phụ huynh mới gia nhập với cộng đồng trường SIS trong năm học 
này, tên tôi là Harriet Casswell. Tôi đã giữ vai trò là Trưởng bộ phận học vụ khối trung học 
trong suốt hai năm qua và đã được giảng dạy tại trường SIS từ tháng 1 năm 2017. Nếu quý 
phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi qua email 
harriet.casswell@danang.sis.edu.vn. Hi vọng chúng ta sẽ có một năm học nhiều thành công 
phía trước. 
 
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, 
 
Chào mừng năm học 2021 - 2022 đã chính thức bắt đầu tại trường SIS Đà Nẵng. Tên tôi là 
Niall Reed và tôi là Trưởng Bộ Phận Học Vụ khối Tiểu học. Tôi đã giảng dạy tại trường SIS 
Đà Nẵng được 4 năm và giữ chức vụ Trưởng Bộ Phận Học Vụ Tiểu học được 2 năm. Nếu 
quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi qua email của tôi, 
niall.reed@danang.sis.edu.vn. 
 
Xin chúc mừng toàn thể các em học sinh đã hoàn thành chương trình học trực tuyến trong 
tháng này, các em đã thực sự trở thành những học sinh thành thạo công nghệ thông tin. 
Ngoài ra, các em học sinh tiểu học có thể truy cập vào một số nguồn tài liệu luyện đọc trực 
tuyến để phát triển khả năng đọc. Đối với tất cả học sinh Lớp 1 - Lớp 3, các em có thể truy 
cập vào Raz Kids (https://www.raz-kids.com/). Đối với học sinh Lớp 4 - Lớp 5, các em có thể 
truy cập vào tài liệu đọc (https://readtheory.org/). Ngoài ra còn có một số tài liệu luyện đọc 
khác là Epic (https://www.getepic.com/). Epic là thư viện trực tuyến gồm có những cuốn 
sách thú vị và hấp dẫn dành cho tất cả các em. 
 
Chúc tất cả các em một năm học thành công phía trước. Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu 
hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi. 
 
Trân trọng, 
Nail Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp từ Giáo Viên Tư Vấn 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng toàn thể các em học sinh và các giáo viên đã chính thức bước vào năm học 
mới 2021-22. Xin giới thiệu với mọi người tên tôi là Cat Burgess, và tôi là giáo viên tư vấn 
tại trường SIS Đà Nẵng. Đây là năm thứ 4 tôi  làm việc tại trường và tôi mong muốn sẽ tiếp 
tục hỗ trợ các em học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong năm học này. 
 
Toàn thể cán bộ giáo viên của trường đều đã được đào tạo về chính sách Bảo vệ trẻ em 
trong những ngày đầu của năm học. Chính sách này sẽ tiếp tục phát triển do đó sẽ có một 
số khóa đào tạo bổ sung dành cho tất cả các giáo viên xuyên suốt trong năm học này.  
 
Một lần nữa xin chúc mừng toàn thể các em học lớp NCC đạt được kết quả xuất sắc trong 
chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 của NCC và đã được đăng ký nhập học tại các 
trường Đại học như Monash University, Melbourne, Đại học Taylor’s ở Sydney, Đại học 
Kinh tế Đà Nẵng và Đại học James Cook ở Singapore. Xin chúc tất cả các em gặp nhiều 
may mắn trong thời gian sắp tới! 
 
Trân trọng, 
Cat Burgess  
Giáo viên tư vấn 
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