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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Thay mặt nhà trường tôi đặc biệt ghi nhận và cảm ơn tất cả các em học sinh vì những kết quả tuyệt 
vời mà các em đã đạt được trong năm học này. Các em đã luôn nỗ lực học hành chăm chỉ và thể hiện 
niềm đam mê học tập trong thời gian học tại trường cũng như học trực tuyến. Chúng ta cũng không 
quên nhắc đến sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô, những người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy 
và học của mình trong năm học này. 
 
Kết thúc năm học này, chúng ta cũng phải chia tay với một số giáo viên. Đặc biệt chúng ta sẽ phải chia 
tay với thầy Hiệu phó Daan Ebber “Thầy giáo được nhiều người yêu mến”, người đã gắn bó cùng với 
trường chúng ta hơn 8 năm học qua. Thầy luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, sự tận tụy trong công việc 
và đặc biệt là luôn quan tâm đến các em học sinh và tôi tin cộng đồng trường chúng ta sẽ luôn nhớ về 
thầy. Thầy Brad (THCS) và cô Stephanie (Mẫu giáo và Tiểu học) sẽ là hai Hiệu phó của trường bắt 
đầu từ năm học tới. Đồng thời, thầy Guy Jenkins sẽ là giáo viên phụ trách đào tạo, hỗ trợ huấn luyện 
và phát triển đội ngũ giáo viên của trường. 
 
Chúng ta cũng sẽ nói lời chia tay với một số giáo viên: cô Kelsey, thầy Neema, cô Petra, cô Megan, cô 
Barbara và thầy Albert. Xin chúc các thầy cô sẽ luôn gặp may mắn trên hành trình tiếp theo và cảm ơn 
các thầy cô đã đóng góp cho trường trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, một số trợ giảng sẽ không còn 
đồng hành cùng với trường nữa là: Cô Hà, Cô Minh Thư, Cô Ngọc Anh, Cô Thu Vân. Xin chúc cho các 
cô sức khỏe và hy vọng các cô có thể trở lại với chúng ta trong tương lai. 
 
Để chuẩn bị cho năm học mới sắp đến, trong kỳ nghỉ hè này trường SIS Đà Nẵng sẽ tiến hành một số 
công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị, cơ sở vật chất của trường bao gồm sơn và nâng cấp tổng thể. Nhà 
trường sẽ tiếp tục đầu tư vào máy tính mới cũng như thiết bị công nghệ và các hạng mục khác. 
 
Tôi xin chúc mừng các em học sinh IGCSE 2 và NCC, đã hoàn tất chương trình học ở trường SIS Đà 
Nẵng. Chúc các em sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp đến.  
Hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên chúng ta không thể đi du lịch trong các 
kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, chúng ta đã và đang sống ở một đất nước thật tuyệt đẹp và có nhiều cách để 
chúng ta có thể tận hưởng tại chính địa phương này. Chúng ta hãy hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương 
nếu có thể. 
 
Kính chúc mọi người luôn an toàn và khỏe mạnh. 
 
Trân trọng,  
Hiệu Trưởng 
Christopher Bradley  
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chương trình song ngữ trong tháng 6 năm 2021 tập trung vào việc tổ chức cho học sinh ôn 
tập, 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 2020 -2021. 
Năm học 2020-2021 dù có nhiều giai đoạn rất khó khăn, đầu và cuối năm học học sinh đều 
phải học online để phòng chống dịch Covid 19 nhưng đến nay cũng đã kết thúc tốt đẹp. Cả 
trường có 32 học sinh đạt được thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, hoc sinh năng 
khiếu cấp Quận và cấp Thành phố được Phòng GD, Sở giáo dục và UBND các cấp tặng giấy 
khen. 
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 2021-2022 sắp đến. 
Mong cho dịch bệnh Covid chóng đi qua, trả lại không khí bình yên cho mọi người, mọi nhà 
để 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 (Trung Học)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
Chương Trình STEM: 
Thông qua việc lồng ghép các môn lập trình Coding và Robotics vào chương trình STEM 
trong năm học này, học sinh tại trường SIS Đà Nẵng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi 
được tìm hiểu về cách lập trình robot UBtech, mTiny và Codey Rocky trong giờ học STEM 
hàng tuần. Tôi rất vui vì nhà trường đã triển khai những thiết bị STEM này, bao gồm 2 chương 
trình rất nổi tiếng đã được giới thiệu ở tất cả các lớp ở trường chúng ta. Cả hai chương trình 
Mblock và UBtech đã đem đến nhiều cơ hội cho học sinh lập trình coding, giúp các em cải 
thiện phát triển kỹ năng tư duy cao và những kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Tôi rất mong 
đợi chương trình STEM sẽ tiếp tục phát triển như thế trong những năm học tới tại trường SIS 
@ Đà Nẵng. 
Lời chào tạm biệt: 
Trong suốt hơn 8 năm qua, tôi rất hạnh phúc khi được giảng dạy cho nhiều em học sinh tại 
trường SIS và rất hân hạnh được làm quen với cộng đồng phụ huynh của SIS. Vì đây là năm 
cuối cùng tôi làm việc tại trường SIS với tư cách là Hiệu phó, tôi muốn nhân cơ hội này nói 
lời cảm ơn đến Tập đoàn KinderWorld và toàn thể nhân viên và giáo viên trường SIS @ Đà 
Nẵng. Thật tuyệt vời và rất vui khi được chứng kiến ngôi trường chúng ta ngày một phát triển 
trong suốt những năm qua. Trường SIS Đà Nẵng có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm 
và Ban Giám Hiệu, nhân viên hành chính vững chắc, và tôi tin chắc rằng trường chúng ta sẽ 
tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn gửi lời 
chúc mừng đến tất cả các em học sinh một năm học thành công và đặc biệt là các em học 
sinh đã tốt nghiệp chương trình chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 International Foundation Diploma 
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for Higher Education Studies (L3IFDHES) NCC đầu tiên của trường chúng ta. Chúc các em 
gặp nhiều may mắn, tạm biệt các em và qua đây tôi cũng muốn chia sẻ câu nói của Tiến sĩ 
Seuss "Đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra!" 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (THCS) 

 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý phụ huynh đã luôn đồng hành với trường 
trong suốt năm học vừa qua. Mặc dù đây là một năm đầy khó khăn và thử thách, tuy nhiên 
cộng đồng toàn trường đã làm việc cùng nhau để tiếp tục cung cấp nền giáo dục xuất sắc 
toàn diện dành cho tất cả các em học sinh. 
Năm nay, tôi may mắn được làm việc cùng với các giáo viên phụ trách chương trình DynEd 
để triển khai chương trình mới này ở trường chúng ta. Chương trình này sẽ gúp các em học 
sinh củng cố 4 kỹ năng tiếng Anh - nghe, nói, đọc và viết – ngay cả khi ở trường và ở nhà. 
Đồng thời, chương trình cũng tạo điều kiện cho các em học sinh Song ngữ có cơ hội mở rộng 
vốn từ vựng của các môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh. 
Xin chúc mừng em Ngô Nguyễn Bảo Châu Lớp 5 Quốc tế đã hoàn thành 54 giờ thực hành 
DynEd và trở thành “Nhà vô địch DynEd” cấp Tiểu học của chúng ta và em Nguyễn Tố Hương 
(Nina) ở lớp 8 Quốc tế đã hoàn thành 87 giờ thực hành DynEd và trở thành “Nhà vô địch 
DynEd” Cấp Trung học cơ sở của trường. 
Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghỉ hè an toàn và thoải mái, và chúng tôi mong 
được chào đón các em quay trở lại trường vào tháng Tám này. 
Trân trọng, 
Bradman Philip McCarthy  
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 mừng tất cả các em học sinh lớp IG2 và NCC đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi trong 
mùa hè này. Xin gửi lời cảm ơn đến Giám Đốc Chi Nhánh - Ms Hữu, người đã trực tiếp xin 
chỉ đạo Chính quyền địa phương để đảm bảo rằng kỳ thi của các em được diễn ra một cách 
an toàn trong suốt thời gian trường đóng cửa. Tất cả học sinh đều rất có trách nhiệm và tuân 
thủ theo sự hướng dẫn của giáo viên, để có thể hoàn thành rất nhiều bài thi một cách an toàn 
mà không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. 
Kết quả kỳ thi dành cho Chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 International Foundation 
Diploma for Higher Education Studies (L3IFDHES) (NCC) sẽ có vào ngày 30 tháng 7. Kết quả 
thi của chương trình IGCSE 2 sẽ có vào ngày 12 tháng 8. 
Chúng tôi rất vui mừng chào đón lớp AS Level đầu tiên của trường vào tháng 8. Các em học 
sinh sẽ học 4 môn trong số 5 môn được lựa chọn: Hóa học, Khoa học Máy tính, Ngôn ngữ 
Anh, Kinh doanh và Toán học. Các giáo viên đã gửi một số tài liệu để các em học có thể tham 
khảo trước nhằm giúp các em chuẩn bị tốt cho chương trình này trong dịp hè. 
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, 
 
Xin được chúc mừng đến toàn thể các em học sinh Lớp 5 năm nay đã tốt nghiệp cấp Tiểu 
học và chuyển sang cấp Trung học cơ sở. Đại diện khối tiểu học tại trường SIS, chúng tôi 
muốn cảm ơn đến các em học sinh lớp 5 vì sự chăm chỉ và nỗ lực học tập của các em trong 
suốt năm học này. Chúng tôi rất tự hào về các em và xin chúc các em đạt được những điều 
tốt đẹp nhất ở cấp Trung học cơ sở. 
 
Trong suốt năm học vừa qua, thật tuyệt vời khi thấy các em học sinh tích cực rèn luyện kỹ 
năng đọc sách. Để duy trì sự tham gia này và duy trì tiến độ đọc của học sinh, rất mong quý 
phụ huynh khuyến khích các em thường xuyên luyện đọc to ở nhà khoảng mười phút mỗi 
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ngày. Tôi xin chia sẻ một số nguồn tài liệu theo đường dẫn bên dưới, các em học sinh có thể 
sử dụng để luyện đọc ở nhà. 
https://www.getepic.com/  
https://readtheory.org/  
https://www.raz-kids.com/ (Lớp 1- lớp 2)   
 
Chúc mọi người đón một kỳ nghỉ vui vẻ và hi vọng các em sẽ cảm thấy thư giản sẵn sàng trở 
lại trường trong năm học mới. 
Trân trọng, 
Nail Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 

 
 

Thông điệp từ Giáo Viên Tư Vấn 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chúc mừng toàn thể các giáo viên và các em học sinh sau một năm học nhiều thành công dù 
gặp không ít thử thách. Xin gửi lời chúc mừng đặc biệt đến các em học sinh đã tốt nghiệp 
chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 NCC đầu tiên của nhà trường. Các em sẽ nhận được 
kết quả thi vào cuối tháng Bảy này. Chúng tôi xin chúc các em mọi điều tốt đẹp trên hành trình 
học tập tại các trường đại học ở Úc, Singapore và Việt Nam. 
 
Kỳ nghỉ hè năm nay quả thật là xứng đáng dành cho tất cả các em học sinh vì các em đã phải 
tập làm quen và thích nghi với phương pháp học mới trong năm nay. Các em hãy dành thời 
gian thư giãn, vui vẻ và nghỉ ngơi hợp lý để tháng 8 trở lại trường với tinh thần sảng khoái và 
sẵn sàng với những thử thách mới phía trước. 
 
Chúc mọi người luôn an toàn, và tôi mong sẽ được gặp lại tất cả các em ở trường vào tháng 
8 các em nhé. 
Trân trọng, 
Cat Burgess  
Giáo viên tư vấn 

 

https://www.getepic.com/
https://readtheory.org/
https://www.raz-kids.com/
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Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo  

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Các giáo viên khối Mẫu giáo đã hoàn thành phiếu báo cáo học tập học kỳ 2, đây là phiếu nhận 
xét và đánh giá về sự tiến bộ của các em trong thời gian các em học ở trường. Qủa là một sự 
trải nghiệm tuyệt vời và nhiều niềm vui khi được giảng dạy các em trong suốt năm học qua. 
Tất cả các em đã phát triển tốt về mặt tâm lý, xã hội và nhận thức. 
Xin chúc mừng các học sinh lớp dự bị Tiểu học đã hoàn thành xuất sắc năm học cuối cùng ở 
bậc Mẫu giáo và sẵn sàng cho hành trình mới ở bậc Tiểu học. Chúc các em thật nhiều sức 
khỏe, luôn vui vẻ và may mắn trong học tập.  
 
Cảm ơn quý phụ huynh đã luôn ủng hộ và trân trọng công việc của chúng tôi! 
Chúc các em có một kỳ nghỉ hè an toàn và thư giãn bên gia đình. Rất mong sẽ gặp lại tất cả 
các em vào đầu năm học mới 2021-2022. 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

 


