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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của năm học. Các em đã hoàn thành xong các bài thi cuối kỳ và hiện 
nay các giáo viên đang chấm điểm và hoàn thành các nhận xét đánh giá cho tất cả các em học sinh. 
Tôi hi vọng phiếu báo cáo học tập sẽ được gửi cho quý phụ huynh trước thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 
2022.  
Rất nhiều hoạt động bổ ích đã được diễn ra trong tháng 6 nhằm hỗ trợ phát triển việc học của các em 
học sinh. 
Nhà trường đã tổ chức  các chuyến dã ngoại đầy thú vị dành cho tất các lớp. Các chuyến dã ngoại sẽ 
giúp cho các em học sinh kết nối việc học với thế giới xung quanh. Cảm ơn các giáo viên đã đồng 
hành và tổ chức các chuyến đi đầy ý nghĩa này.  
Cuộc thi Đánh vần Tiếng Anh Spelling Bee lần đầu tiên được tổ chức ở trường SIS. Hiện nay, cuộc thi 
đã bắt đầu diễn ra ở các lớp và những em được chọn sẽ tiếp tục tranh tài trong cuộc thi Đánh vần 
Tiếng Anh Spelling Bee của toàn trường SIS Đà Nẵng. Các em học sinh đạt giải của trường sẽ tiếp 
tục tham gia vào vòng chung kết và sẽ tranh tài cùng với các em lọt vào vòng chung kết từ các Trường 
SIS khác trên khắp Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn cô Stephanie đã tổ chức cuộc thi này.  
Thật tuyệt vời khi Chương trình Outward Bound Việt Nam (OBV) dành cho các em học sinh từ lớp 5 
trở lên đã quay trở lại . Năm nay, chương trình OBV sẽ được tổ chức tại trường. Các em học sinh đã 
tham gia vào các thử thách đồng đội cũng như các hoạt động phát triển tính độc lập và các kỹ năng 
mềm nhằm giúp các em dễ dàng tương tác và làm việc với những người khác.  
Chúng tôi hi vọng các em học sinh sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa trong chương trình OBV 
của năm học tới khi các em được di chuyển xa hơn.  
Rất hân hạnh được chào đón quý phụ huynh quay trở lại trường học trong các sự kiện đặc biệt sắp 
diễn ra vào ngày thứ Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. 
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.  

Thay mặt nhà trường, tôi xin chúc mừng tất cả các em Học sinh đã tham dự giải vô địch bơi lội khu 
vực Đà Nẵng. Xin chúc mừng các học sinh sau đây đã giành được huy chương vàng và sẽ tranh tài 
tại các giải thi đấu quốc gia trong tháng này. 
1. Lê Quang Minh – lớp 4 A 
2. Nguyễn Thái Bảo – lớp 7A 
3. Lê Thảo My – lớp 7A 
4. Dương Tấn Minh Phúc – lớp 7L 
 
Trân trọng 
Christopher Bradley 
Hiệu Trưởng 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chương trình song ngữ trong tháng 5/2021 tập trung vào việc tổ chức cho học sinh ôn tập, kiểm 
tra cuối kì 2, đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm học. 
Giáo viên tận dụng mọi thời gian có thể để ôn tập cho học sinh nên hầu hết các em đều có kết 
kiểm tra cuối kì 2 khá tốt. 
Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho 20 học sinh lớp 9, 100% các em đều được Tốt 
nghiệp (trong đó có 15 học sinh tốt nghiệp loại giỏi và 05 học sinh tốt nghiệp loại khá), trong đó 
có 2 HS đăng kí dự thi vào lớp 10 trường THPT Phan Châu Trinh (em Hồ Lê Minh Hoàng và Hứa 
Bảo Khanh). 
Trong tháng 5, nhà trường đã đón nhận được nhiều tin vui từ những học sinh giỏi, HS năng khiếu 
như: 

- Kỳ thi Thách thức tư duy thuật Toán Bebras có 2 học sinh đạt giải giỏi (Giải dành cho Top 
thí sinh có điểm cao thứ 3 của mỗi khối lớp ) đó là em Trần Hoàng My lớp 3B và Lê Thanh 
Hưng lớp 5B.  

- Kỳ thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, em Nguyễn Hoàng Hà lớp 4A đạt giải nhất. 
- Kì Thi Toán Vioedu có 7 học sinh xuất sắc vượt qua các vòng loại (Em Lê Thanh Tùng 

2A ;Trần Hoàng My 3B; Nguyễn Hoàng Hà 4A; Lê Thanh Hưng 5B; Lê Quang Thanh 5B; 
Phan Lê Bình Minh lớp 6 và Trần Quang Duy Lớp 9) ,  được tiếp tục dự thi cấp quận trong 
tháng 6/2022.  

- Kì thi Khảo sát năng lực học sinh lớp 4 do PGD quận Ngũ Hành Sơn tổ chức , có 3 học 
sinh đạt giải 3 mônTiếng Việt ( em Nguyễn Hoàng Hà và Võ Ngọc Tường Hân lớp 4A; 
Vương Ngọc Bội Linh 4B). 

- Có 3 học sinh  đạt HCV bộ môn bơi lội cấp thành phố được vào đội tuyển Thành phố , 
hiện đang tập huấn dự thi cấp Quốc gia trong thời gian đến ( Em Lê Quang Minh 4A; Lê 
Thảo My và Nguyễn Thái Bảo- lớp 7).  
 

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 tạo động lực cho GV và HS tiếp tục dạy tốt-học tốt trong thời gian đến. 
Xin chân thành cảm ơn, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
 
 

 
 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (THCS&THPT) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Hầu hết tất cả các em học sinh đã thi xong môn Tiếng Anh Học kỳ 2. Riêng môn Toán và môn 
Khoa học dành cho các em học sinh chương trình Quốc tế đã diễn ra vào tuần cuối cùng của 
tháng Năm. 50% số điểm của các kỳ thi này sẽ được tính vào điểm cuối kỳ, 50% còn lại sẽ được 
tính điểm trung bình của các bài kiểm tra ở lớp. 
Chúc mừng tất cả các em học sinh hoàn thành tốt các bài thi cuối kỳ này. 
Sau khi thi xong, các giáo viên sẽ dành thời gian còn lại của năm học để ôn lại các khái niệm 
quan trọng đã được dạy để đảm bảo tất cả các em học sinh chuẩn bị thật tốt cho năm học tiếp 
theo. 
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Nếu quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến kỳ thi, vui lòng liên hệ với tôi, hoặc giáo 
viên chủ nhiệm. 
 
Trân trọng, 
Bradman McCarthy 
Hiệu phó (khối THCS&THPT) 

 

 
 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Vào thứ Tư, ngày 1 tháng 6 vừa qua, nhà trường đã tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi dành cho 
tất cả các em học sinh từ Mẫu giáo đến lớp Cấp độ AS. Các em đã rất hào hứng khi được tham 
gia vào nhiều hoạt động vui chơi. Thầy cô sẽ luôn đồng hành cùng các em, và luôn mong muốn 
các em cảm thấy thật vui vẻ trong ngày đặc biệt này! 
 
Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Cô Ngân và các giáo viên Mẫu giáo đã tổ chức các hoạt động 
đầy ý nghĩa này cho các em học sinh khối mẫu giáo KIK. Tất cả các em đều rất thích thú khi tham 
gia vào các hoạt động thể thao buổi sáng và các trò chơi nước. Ngoài ra, tất cả các em cũng đã 
được thưởng thức bữa trưa tự chọn đặc biệt dành cho mình. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy những 
khuôn mặt tươi vui nhỏ nhắn của các em khi tham gia vào các trò chơi trên sân trường. 
 
Các em học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở /Trung học phổ thông đã được thưởng thức một 
bữa ăn nhẹ có kem đặc biệt và một buổi chiều với các trò chơi truyền thống do các giáo viên 
SVIS tổ chức. Các em đã cùng nhau tham gia vào các trò chơi ‘giật cờ’, ‘Đua xe”, “ nhảy bao bố’, 
“nhảy dây” và nhiều trò chơi hấp dẫn khác. Nhà trường cũng đã chuẩn bị một phần quà nhỏ dành 
cho tất cả mỗi em học sinh. Các em học sinh rất thích thú khi tham gia vào các trò chơi vui nhộn 
bên ngoài lớp học cùng với bạn bè và thầy cô.  
 
Trân trọng, 
Stephanie Shepperd  

Hiệu phó (khối Tiểu học) 

 
 

 

 

 

 



  

 

 T: (0236) 7301777 E: enquiry@danang.sis.edu.vn www.danang.sis.edu.vn 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG Tháng 5/2022 

Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Trung học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Xin thông báo Tiệc Prom cuối năm của trường SIS sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 6 từ 5 
giờ 30- 9 giờ tối, tại khách sạn The New Orient Hotel. Đây là buổi tiệc dành cho các em học sinh 
từ lớp 9 trở lên và ngoài ra các em có thể mời thêm bạn đi cùng. Xin gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ 
chức đêm Tiệc Prom (Các em học sinh lớp AS và IGSE 2) đã kế hoạch tổ chức đêm tiệc này. 
Thật tuyệt vời khi chúng ta được tổ chức các chuyến dã ngoại trở lại. Các chuyến dã ngoại dành 
cho các em học sinh khối THPT sẽ đến Làng gốm, thăm các làng nghề địa phương và Viện Bảo 
Tàng Chăm. Tôi hi vọng tất cả các em sẽ có những chuyến đi đầy thú vị. 
 
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, 

 

Kể từ học phần 4, các em học sinh khối Tiểu học đã bắt đầu tham gia vào các chuyến dã ngoại 
bên ngoài lớp học. Các chuyến dã ngoại không những giúp các em học sinh khám phá và phát 
triển các kỹ năng sống mà còn giúp các em có nhiều trải nghiệm bên ngoài lớp học. Sắp tới, các 
em học sinh khối tiểu học sẽ được tham gia vào loạt các chuyến dã ngoại do trường tổ chức, 
chẳng hạn như tham quan bảo tàng nghệ thuật 3D và trang trại sinh thái địa phương. Tôi hy vọng 
tất cả các em học sinh sẽ cảm thấy thật thư giản sau các chuyến dã ngoại! 
 
Trân trọng, 
Niall Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 
 
 
 

Thông điệp từ Giáo viên Tư vấn 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Tuần đầu tiên của tháng 6 không khí thật vui vẻ khi các em học sinh hoàn thành xuất sắc các bài 
thi cuối kỳ. Xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các em học sinh đã luôn nỗ lực học hành chăm chỉ, 
biết tận dụng và sắp xếp thời gian hợp lý cũng như luôn tích cực để đạt các mục tiêu trong học 
tập! Hi vọng các em sẽ tiếp tục tiến bộ trong thời gian sắp đến. Sau khi các kỳ thi cuối kỳ kết thúc, 
nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tháng hành động vì trẻ em theo chỉ đạo Sở GD & ĐT. 
  
Tháng 6 là tháng hành động vì trẻ em với chủ đề là “Chung tay bảo vệ trẻ em, lên tiếng phòng 
chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Trong tháng này, các giáo viên đã tổ chức loạt các hoạt động 
nhằm nhắc nhở các em luôn thực hiện tốt thói quen ở nhà an toàn. Ngoài ra các em học sinh sẽ 
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được ôn lại một số hoạt động của Tuần lễ chống bắt nạt, chẳng hạn như an toàn khi sử dụng 
mạng tuyến và phải làm gì nếu các em cảm thấy không an toàn. Ngoài ra nhà trường đã và đang 
phối hợp chặt chẽ với Sở GD & ĐT để cập nhật các chủ đề chuyên sâu hơn để đảm bảo rằng tất 
cả các em được bảo an toàn, trong và ngoài trường học. 
 
Trân trọng, 
Christie Williams 
Giáo viên Tư vấn 
 
 

 
 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo  

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Khối mẫu giáo đã có một tháng học tập đầy hiệu quả với các hoạt động nổi bật như là Tuần lễ 
khám phá thế giới đó đây, Hoạt động dã ngoại và Ngày Hội Thể Thao dành cho các em khối mẫu 
giáo diễn ra trong Ngày Quốc tế thiếu nhi. 
 
Tuần lễ khám phá thế giới đó đây là một hoạt động rất nổi bật, nơi mà tất cả các em học sinh đã 
được du ngoạn khắp 7 châu lục. Các em được cấp thẻ lên máy bay như thể các em đang đi trên 
máy bay. Mỗi phòng học là một lục địa khác nhau - Úc, Châu Phi, Nam Mỹ, Nam Cực, Châu Âu 
và Châu Á và có các món ăn hoặc các hoạt động theo chủ đề xung quanh các châu lục. 
  
Ngoài ra các em cũng đã có cơ hội đến thăm Công viên Terra Cotta Hội An, nơi mà các em không 
những đã được tìm hiểu về các nghề thủ công và văn hóa truyền thống của Việt Nam, mà các 
em còn được khám phá các vật liệu tự nhiên như đất sét và thực hành các kỹ năng làm gốm. 
Đồng thời các em   đã học được cách tôn trọng bản thân và biết thể hiện lòng biết ơn đối với 
những người giúp đỡ cộng đồng, chỉ khi "nhìn và chạm" thì các em mới thực sự hiểu được cách 
người dân địa phương làm ra một chiếc nồi đất. 
  
Tinh thần cạnh tranh thân thiện đã được thể hiện sống động trong Ngày Hội Thể Thao dành cho 
tất cả các em học sinh khối mẫu giáo. Các em được chia thành nhiều đội và tham gia vào các 
hoạt động và trò chơi thể thao cá nhân và đồng đội, cổ vũ tinh thần đồng đội và học được những 
bài học quý giá về tinh thần thể thao. 
  
Hầu hết các hoạt động đã diễn ra vui vẻ, an toàn và dễ dàng và đầy thành công như trò chơi tiếp 
sức, trò chơi kỹ năng cân bằng bóng, chuyển nước, trò chơi đồng đội, tung dù, bóng đá, đua bao 
và thẻ đuôi. Thời tiết thuận lợi cùng sự háo hức của các em, ngày hội thể thao mẫu giáo quả là 
một sự kiện tuyệt vời. 
 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 
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