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Thông điệp từ hiệu trưởng 
 

Kính chào quý phụ huynh,  

Trân trọng chào đón tất cả quý phụ huynh và các em học sinh của trường Quốc tế Singapore 

Đà Nẵng đến với năm học 2022-2023. Hy vọng các em trải qua tháng đầu tiên của năm học 

thuận lợi và đầy hứng khởi. Tôi luôn sẵn sàng khi được tiếp tục hỗ trợ các em học sinh và gia 

đình trong suốt năm học. 

 

Năm học này trường chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều sự kiện thú vị: 

 

Việc triển khai ứng dụng điện thoại My Kinderworld đã hỗ trợ tích cực trong việc thông tin liên 

lạc giữa phụ huynh và nhà trường. 

Chương trình học bơi sẽ diễn ra trong học phần 1 và học phần 4. 

Các cuộc thi chuyên đề giáo dục STEM thường niên sẽ được tổ chức. 

Học sinh sẽ tiếp tục tham gia Chương trình giáo dục kỹ năng sống Outward Bound. 

Hội học sinh sẽ được tổ chức. 

Câu lạc bộ Bye-Bye Plastic Bags (CLB Nói không với rác thải nhựa) tiếp tục hoạt động. 

 

Tôi rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành quý cùng phụ huynh và các em học sinh trong năm 

học này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua địa chỉ thư 

điện tử bradman.mccarthy@danang.sis.edu.vn hoặc liên hệ với văn phòng để đặt lịch hẹn. 

Trân trọng kính chào, 

Bradman McCarthy 

Hiệu trưởng 

 

Sự kiện sắp đến 

1. Nghỉ lễ Quốc Khánh: Ngày 01/9 & 02/9  

2. Hoạt động ngoại khóa sau giờ học ECA: 

bắt đầu từ ngày 05/9  

3. Lễ hội Vui Tết Trung Thu tại trường: 

ngày 9/9   

4. Họp phụ huynh: ngày 17/9  
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Thông điệp từ Hiệu Trưởng SVIS 

Kính gửi phụ huynh học sinh, 
 
Năm học 2022-2023 bắt đầu với sự thuận lợi đầu tiên là học sinh được vui vẻ đến trường gặp 
lại thầy cô, bạn bè ngay từ ngày đầu của năm học mới! 
Trước hết, nhà trường xin chân thành cảm ơn tất cả các bậc cha mẹ học sinh đã đồng hành 
cùng nhà trường để vượt qua khó khăn trước mắt, vừa chấp hành việc tiếp tục phòng chống  
dịch bệnh, vừa hỗ trợ các em học sinh thực hiện được nhiệm vụ học tập.  
Ngay từ đầu năm học, nhà trường luôn tìm cách giúp cho học sinh đến lớp với một tâm thế 
nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Trên lớp giáo viên luôn khuyến khích, động viên học sinh học tập 
theo phương pháp mới của chương trình GD phổ thông dựa trên định hướng phát huy phẩm 
chất và năng lực của học sinh. 
 Hy vọng với sự quyết tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng, mọi dịch bệnh sẽ được phòng chống 
tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đến trường và mỗi ngày đến trường là một ngày 
vui vẻ, hạnh phúc, học thêm được nhiều điều hay, ý đẹp, giúp các em sớm trưởng thành một 
công dân toàn cầu trong một môi trường học tập an toàn, văn minh và năng động. 
Một số mốc thời gian Phụ huynh cần lưu ý trong tháng 9: 
- Học sinh được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày: từ ngày 1-2/9. 
- Họp Phụ huynh đầu năm: sáng thứ 7 (Ngày 17/9/2022) 
 
Trân trọng, 
 
Vũ Thị Lan 
Hiệu trưởng SVIS 
 

 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Trung học) 
Nhà trường rất vui khi các hoạt động ngoại khóa sau giờ học được tổ chức trở lại. Học sinh 
từ lớp 1 đến 12 có thể tham gia các câu lạc bộ khác nhau tùy theo sở thích. Học phần này 
trường sẽ bắt đầu triển khai những câu lạc bộ xuyên suốt năm học diễn ra trong các buổi giải 
lao của thời gian học chính khóa để tất cả học sinh đều có cơ hội được tham gia.  
Hoạt động ngoại khóa là phương thức hữu hiệu để học sinh có thể tìm thấy niềm vui trong 
học tập cũng như phát huy đam mê học tập trọn đời. Giáo viên phụ trách câu lạc bộ sẽ chọn 
những hoạt động mà thầy cô yêu thích và chia sẻ với các em sở thích, đam mê của mình. Sự 
hăng hái của giáo viên sẽ thúc đẩy môi trường học tập thoải mải và tích cực. Nội dung của 
các câu lạc bộ sẽ thay đổi theo từng học phần nhằm đảm bảo mỗi em học sinh đều tìm được 
sở thích của riêng mình. Tôi rất mong đến ngày chương trình ngoại khóa được bắt đầu. 
Stephanie Shepperd  
 
Hiệu phó 
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Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Tiểu học) 
 
Rất vui khi được thấy các em học sinh tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường từ đầu 
tháng này. Chương trình EFL được thiết kế phát triển kỹ năng tiếng Anh với phương pháp 
học thú vị và tập trung vào người học. Học sinh tham gia chương trình EFL sẽ có hai buổi sau 
giờ học và được giáo viên hỗ trợ trực tiếp trong một số tiết tiếng Anh tại lớp.  
Chương trình EFL sẽ diễn ra trong suốt năm học và tôi rất mong được dõi theo sự tiến bộ của 
các em. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ thư điện tử 
niall.reed@danang.sis.edu.vn  hoặc liên hệ văn phòng trường để đặt lịch hẹn. 
Niall Elliot Reed  
Hiệu phó 
 

 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học vụ (Khối Trung Học) 
Kính chào quý phụ huynh,   
 
Tôi rất hân hạnh khi được đảm nhận vai trò điều phối viên chương trình Cambridge tại 
trường SIS@Đà Nẵng trong năm học này. 
Kết quả kỳ thi IGCSE và AS level đã được gửi về và chúng tôi rất tự hào với kết quả mà các 
em đã đạt được. 
 
Xin được gửi lời chúc mừng đến những em học sinh sau:  
 
Em Nguyễn Gia Hưng đạt điểm “A” trong các môn Toán, Hóa và Kinh doanh của kỳ thi AS 
level.  
Em Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc (Mary) đạt điểm “A” trong các môn Toán và Hóa của kỳ thi AS 
level.  
Em Lê Thị Ngọc Hân (Jane) đạt sáu điểm “A*” trong các môn Kinh doanh, Khoa học, Viễn 
Cảnh Toàn Cầu, Tin học và Toán. 
Em Hoàng Ngọc Hân (Julie) đạt năm điểm “A*” trong các môn Kinh doanh, Khoa học, Viễn 
Cảnh Toàn Cầu và Toán. 
Phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ nils.harteveld@danang.sis.edu.vn nếu có bất kỳ 
câu hỏi nào.  
 
Nils Harteveld 
Trưởng Bộ phận học vụ 

mailto:niall.reed@danang.sis.edu.vn
mailto:nils.harteveld@danang.sis.edu.vn
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Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học vụ (Tiểu học) 
Học phần 1 đã bắt đầu thật hào hứng và đầy bận rộn với nội dung học bơi trong môn Giáo 
dục Thể chất, môn học đã không được tổ chức kể từ năm 2019. Chương trình học bơi sẽ do 
cô Jiezel phụ trách cùng với sự hỗ trợ của huấn luyện viên bơi lội, thầy Hải. 
Bơi lội là một kỹ năng quan trọng mà tất cả học sinh cần có. Thật tuyệt khi được thấy rất 
nhiều các em học sinh tham gia các buổi học. Cô Jiezel và thầy Hải luôn giám sát các em 
thực hiện nghiêm túc quy định khi xuống hồ bơi nhằm đảm bảo học sinh tự tin và an toàn 
khi xuống nước.  
Học sinh lớp 1 đến lớp 5 sẽ học cách nổi trên mặt nước, kỹ thuật thở, cách đánh tay và 
trượt trên mặt nước. Những kỹ năng này sẽ giúp các em tự tin khi xuống nước và nắm 
được những kỹ thuật bơi cơ bản. 
  
Caroline Greatwood (Ms) 
Trưởng bộ phận học vụ khối Tiểu học 
 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
Chào mừng các gia đình và các em học sinh trong năm học mới 2022-2023. Hy vọng các em 
đã có một kỳ nghỉ hè thật bổ ích và sẵn sàng trải nghiệm một năm học đầy thú vị sắp đến.  
Đội ngũ giáo viên Mẫu giáo cam kết mang lại cho học sinh những trải nghiệm học tập tuyệt 
vời và cố gắng hết sức mình để đem lại thành công cho mỗi học sinh. 
Các em được hướng dẫn tuân theo quy định và lịch sinh hoạt của lớp. Các em đã dần quen 
và thích nghi với môi trường mới. Tuần này các em học về chuyện cổ tích, được nghe kể 
chuyện và đóng vai nhân vật với bạn của mình. Các lớp học đã vắng dần những tiếng khóc 
bỡ ngỡ, thay vào đó là tràn ngập tiếng cười của các em. 
Giáo viên sẽ tiếp tục xây dựng bài học phát triển những kỹ năng quan trọng của học sinh bao 
gồm: giao tiếp tự tin, cách suy nghĩ khoa học và sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm. Sự hợp 
tác, hỗ trợ của phụ huynh cùng với nỗ lực của giáo viên sẽ giúp trường chúng ta thực hiện 
được mục tiêu này. 
Phụ huynh vui lòng lưu ý những sự kiện sau:  
 
Thứ Sáu, ngày 9/9:         Vui tết Trung thu    
 
Võ Thị Thùy Ngân 
Trưởng khối mẫu giáo 
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Thông điệp từ giáo viên tư vấn 
 
Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh,  
 
Tôi là Christina Williams, giáo viên tư vấn của trường. Trong tháng 8 này tôi đã đi đến từng 
lớp học để gặp gỡ và giới thiệu với các em vai trò của tôi tại trường. 
Tôi đã trao đổi với học sinh Tiểu học về tầm quan trọng của sự an toàn tại trường và tại sao 
chúng ta cần đối xử tử tế với nhau. Đối với học sinh Trung học, tôi đã hướng dẫn các em 
cách xử lý với áp lực, xây dựng thói quen học tập tích cực và kỹ năng tổ chức. 
 
Kế hoạch trong năm học của tôi là phối hợp với học sinh và phụ huynh tổ chức các sự kiện 
như Tuần lễ Chống Bắt Nạt, Tháng hành động Bảo vệ Trẻ em và các buổi tư vấn định 
hướng vào đại học. Tôi sẽ sắp xếp các buổi họp với phụ huynh và học sinh để tư vấn con 
đường học tập tốt nhất cho các em để các em có thể đạt được mục tiêu của mình. 
Nếu phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ: 
christina.williams@danang.sis.edu.vn . 
Chris Williams  
Giáo viên tư vấn 

 

mailto:christina.williams@danang.sis.edu.vn

