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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 

Thật tuyệt vời khi thấy tất cả các em học sinh đã được quay trở lại trường và học tập vui vẻ. Tôi xin 
đặc biệt ghi nhận các biểu hiện tiến bộ của tất cả các em học sinh. Theo báo cáo của giáo viên thì 
hầu hết tất cả các em học sinh đều có thái độ tốt và luôn nỗ lực học hành chăm chỉ trong lớp. Toàn 
thể cán bộ nhân viên của trường đã và đang nỗ lực làm việc chăm chỉ đảm bảo mang lại chất lượng 
giảng dạy toàn diện nhất cho tất cả các em học sinh. Gần đây, các em học sinh của lớp AS-Level đã 
tham gia lớp học bồi dưỡng vào cuối tuần để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. 
 
Đồng phục là một phần quan trọng của các trường Quốc tế Singapore. Tất cả các em học sinh cần 
tuân thủ thực hiện nghiêm chỉnh quy định đồng phục khi đi học, bao gồm đồng phục đi học thường 
ngày và đồng phục thể thao. Đi giày kín mũi là quy định đảm bảo an toàn cho tất cả các em học sinh. 
Đối với học sinh từ lớp 1 trở lên, các em phải đi giày kín mũi và không được mang dép, dép xỏ ngón 
hoặc giày Crocs vì sẽ rất khó khăn khi các em chơi thể thao. Ngoài ra, tất cả các em học sinh phải 
đội mũ khi ra sân chơi. Bình nước cũng là vật dụng cần thiết khác mà tất cả các em học sinh phải 
mang theo khi đi học. Hãy đảm bảo rằng mũ, bình nước và mọi vật dụng cá nhân khác đều được dán 
tên và lớp của các em. 
 
Xin giới thiệu đến toàn thể phụ huynh và học sinh về giáo viên Tiếng Trung mới - cô Song Mei. Cô sẽ 
phụ trách giảng dạy môn Tiếng Trung khối tiểu học và rất vui khi được chào đón cô đến với khoa 
tiếng Trung của trường chúng ta. Một lần nữa xin chào mừng cô đến với cộng đồng toàn trường SIS 
Đà Nẵng.  
 
Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ rơi vào ngày 10 và 11 tháng 4. Đây là khoảng thời gian vô cùng đặc 
biệt của người Việt Nam. Đối với các nhân viên và phụ huynh là người nước ngoài, đây sẽ là cơ hội 
tuyệt vời để gặp gỡ những người bạn Việt Nam và tìm hiểu thêm về ngày lễ Giỗ Tổ Vua Hùng và 
truyền thống nơi đây. Tôi hy vọng rằng tất cả các em học sinh, quý phụ huynh và toàn thể nhân viên 
nhà trường cũng sẽ có một kỳ nghỉ Lễ Phục sinh thật tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng chào đón một Học 
phần 4 bận rộn, vào Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022 sắp tới. 
 
Xin lưu ý rằng chúng ta cũng sẽ có kỳ nghỉ cuối tuần dài sắp tới rơi vào tháng 5 từ Thứ Hai (ngày 2) 
& Thứ Ba (ngày 3) tháng 5 là các ngày nghỉ lễ bù cho Ngày Giải phóng và Ngày Quốc tế Lao động. 
 

Trân trọng 
Christopher Bradley 
Hiệu Trưởng 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Thật tuyệt vời khi thấy tất cả các em học sinh các lớp đã được quay trở lại trường học trực tiếp. Số 
lượng học sinh đến trường ngày một tăng dần. Hiện nay đã gần 80% học sinh đến trường, tăng hơn 
40 % so với đầu tháng. Một số học sinh bị nhiễm Covid F1/F0 rồi cũng nhanh khỏe để trở lại lớp học. 
 
Tất cả giáo viên được học tập, nghiên cứu chương trình Sách giáo khoa mới lớp 3,7,10  để góp ý lựa 
chọn bộ Sách Giáo khoa phù hợp cho HS lớp 3,7,10 trong năm học đến.  

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh  giữa HK2 ở tất cả các 
môn học (Cấp THCS) và 2 môn Toán; Tiếng Việt (Cấp Tiểu học) từ ngày 21- 30/3. 

- Gửi bảng đánh giá kết quả học tập của từng học sinh giữa kì 2 về cho Phụ huynh biết để phụ 
huynh có sự hỗ trợ thêm cho học sinh cùng với giáo viên hướng đến kết quả tốt hơn vào cuối 
năm học. 

 

 
 
 



  

 

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

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG Tháng 3/2022 

Các kế hoạch sẽ diễn ra trong tháng 4/2022: 
 

- Một số Học sinh lớp 5 sẽ dự thi Olympic Toán, Tiếng Việt trong ngày Hội Học sinh Tiểu 
học cấp Thành phố.    

- Tham dự kì thi “khảo sát chất lượng” học sinh giỏi Toán & Tiếng Việt - lớp 4 do Phòng 
Giáo dục Quận tổ chức. 

- Một số học sinh lớp 8 dự thi Học sinh giỏi cấp Quận ở 3 môn: Toán; Ngữ Văn; Tiếng 
Anh vào ngày 9 tháng 4. 

- Học sinh lớp 9 chuẩn bị ôn tập để làm bài kiểm tra HK2 dự kiến từ ngày 25 đến ngày 29 
tháng 4. 

Chúc các bậc phụ huynh và các em học sinh luôn vui khỏe và thành công! 
 
Xin chân thành cảm ơn, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
 

 
 
 
Thông điệp từ Hiệu phó (THCS&THPT) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Một trong những mục tiêu học tập toàn trường của SIS là nhằm giúp các em Đạt thành tích 
cao trong học tập. Điều này thể hiện ở sự tiến bộ trong học tập và không ngừng phấn đấu để 
đạt được kết quả học tập tốt hơn của các em học sinh. Sau kết quả Học kỳ 1, tôi rất tự hào để 
nói rằng trường chúng ta là một ngôi trường đã và đang phát triển toàn diện trong học tập.  
 
Về môn Tiếng Anh, có 94% tổng số học sinh đạt điểm C, 68% tổng số học sinh đạt điểm B và 
15% tổng số học sinh đạt điểm A. 
 
Về môn Khoa học, có 95% tổng số học sinh đạt điểm C và 28% tổng số học sinh đạt điểm A. 
 
Về môn Toán, có 96% tổng số học sinh đạt điểm C và thật tuyệt vời khi có 40% tổng số học 
sinh đạt điểm A. 
 
Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã Đạt thành tích cao trong học tập và 
đồng thời xin cảm ơn toàn thể quý phụ huynh đã luôn đồng hành và hỗ trợ các em trong suốt 
thời gian học trực tuyến của học kỳ 1 vừa qua. 
 
Trân trọng, 
Bradman McCarthy 
Hiệu phó (khối THCS&THPT) 
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Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Việc học đang diễn ra khá sôi nổi tại trường SIS, và hiện nay các em đã sắp bước sang Học 
phần 4. Xin thông báo chương trình câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học (ECA) sẽ bắt đầu diễn 
ra trong học phần cuối này. Nhà trường sẽ có rất nhiều các hoạt động bổ ích để các em học 
sinh ở tất cả các lớp có thể lựa chọn tham gia. Ngoài ra, nhiều câu lạc bộ ngoại khóa vô cùng 
thú vị được dành riêng cho các em học sinh khối trung học. Rất mong quý phụ huynh sẽ 
khuyến khích các em tích cực tham gia vào các câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học này. Học 
phần tới, nhà trường sẽ tổ chức hàng loạt các câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học như: Thử 
thách với Thiết bị Máy bay không người lái - CLB STEM, CLB Bóng rổ, CLB Diễn thuyết và 
Hùng biện Tiếng Anh, CLB Khiêu vũ và nhiều CLB thú vị khác! Các câu lạc bộ ngoại khóa sau 
giờ học sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời vì các hoạt động không những giúp cho các em học sinh 
khám phá nhiều điều mới mẻ mà còn giúp các em cảm thấy vui vẻ và hào hứng sau giờ học 
này. Điều này sẽ giúp các em phát triển các kỹ năng xã hội quan trọng bên ngoài lớp học. Xin 
vui lòng tham khảo thông tin về các câu lạc bộ ngoại khóa đã được gửi về và rất mong quý phụ 
huynh sẽ khuyến khích các em tích cực tham gia trong Học kỳ 4. 
 
Vào ngày 7 và 8 tháng 4, trường SIS tại Đà Nẵng tổ chức Ngày Hòa bình toàn trường nhằm 
nâng cao nhận thức về hòa bình trên toàn thế giới. Các em học sinh sẽ cùng thảo luận với 
nhau trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm để trao đổi về cách mà các em có thể tôn vinh hòa bình 
trong cộng đồng toàn trường và trên thế giới của chúng ta. Ngoài ra, mỗi em học sinh sẽ tự 
sáng tạo ra một sản phẩm thủ công về chim bồ câu hòa bình. Các tác phẩm này sẽ được trưng 
bày dọc hành lang của các lớp để thường xuyên nhắc nhở về cách mà mỗi chúng ta có thể góp 
phần gìn giữ hòa bình ở gia đình và trên toàn thế giới. 
 
Hiện nay theo quy định phòng chống dịch COVID, quý phụ huynh vẫn chưa thể vào trong khuôn 
viên trường để đưa hoặc đón các em học sinh. Tuy nhiên, đối với khối mẫu giáo KIK, phụ 
huynh có thể vào đến khu vực tiền sảnh trước văn phòng để thuận tiện đưa đón các em học 
sinh nhỏ. Tất cả các quý phụ huynh khác vui lòng chờ các em học sinh bên ngoài cổng trường. 
Nếu quý phụ huynh cần vào khuôn viên trường vì bất kỳ lý do gì, xin vui lòng liên hệ với văn 
phòng trường SIS để sắp xếp cuộc hẹn. 
 
Xin lưu ý rằng, các em học sinh không được phép chơi trên sân chơi sau giờ học, vì sẽ không 
có ai giám sát các em vào lúc này. Sở dĩ trường áp dụng quy định này là nhằm đảm bảo sự an 
toàn và sức khỏe cho tất cả các em học sinh.Tôi hi vọng sẽ sớm được chào đón quý phụ huynh 
vào trường trong thời gian tới khi tình hình cho phép và tôi rất mong nhận được sự thông cảm 
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, 
 
Xin chúc mừng và cảm ơn tất cả các em học sinh Khối Trung Học vì đã luôn nỗ lực học hành 
chăm chỉ để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi cuối cùng trong thời gian sắp tới. Lịch thi cuối kỳ 
của chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge IGCSE và chương trình 
Cambridge Quốc tế Cấp độ AS level đã được gửi qua email cho quý phụ huynh và phát cho 
học sinh - các kỳ thi đầu tiên sẽ diễn ra trong Tuần 1 của Học kỳ 4. Vui lòng liên hệ với tôi, nếu 
quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các kỳ thi này.  
 
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 thông báo nhà trường sẽ tổ chức tháng đọc sách bắt đầu từ giữa tháng 4. Đây là sự kiện 
rất bổ ích dành cho tất cả các em học sinh khối Tiểu học và Trung học cơ sở. Nhiều cuộc thi và 
các hoạt động thú vị trong tháng này sẽ được tổ chức nhằm khuyến khích các em tích cực 
tham gia vào việc đọc sách. Xin lưu ý hiện nay Thư viện trường đang có rất nhiều loại sách hay 
và hấp dẫn các em có thể mượn về nhà. 
 
Trân trọng, 
Naill Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 
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Thông điệp từ Giáo viên Tư vấn 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Nhân dịp này tôi cũng xin thông báo tôi nghỉ thai sản vào cuối tháng 3 này. Cô Christina 
Williams sẽ thay tôi phụ trách vai trò “Giáo viên tư vấn” trong thời gian tôi nghỉ thai sản.  Nếu 
quý phụ huynh có nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với cô qua địa email: 
christina.williams@danang.sis.edu.vn.  
 
Tôi hi vọng sẽ tiếp tục giảng dạy tất cả các em trong năm học tới. 
 
Trân trọng, 
Catherine Burgess  
Giáo viên Tư vấn 
 

 
 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu giáo  

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Các em khối mẫu giáo đã có những tuần học tập đầu tiên đầy hào hứng, sau khi được quay trở 
lại trường học. Thật tuyệt vời khi thấy các em vẫn luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Các em không 
những nhanh chóng làm quen với các cô và các bạn cùng lớp mà còn dễ dàng thích nghi với 
môi trường mới và học cách tuân thủ nội quy của lớp học. Các em học sinh đều tích cực hăng 
hái tham gia vào các bài học và các hoạt động được tổ chức hàng ngày ở trường. 
 
Các em đã được học về sự tử tế, hòa nhã và sự đa dạng của thế giới xung quanh và cách các 
em có thể áp dụng nó vào trong và ngoài lớp học. 
Thực vật và những hiệu quả mà chúng mang đến cho cuộc sống của chúng ta là chủ đề của 
tháng này. Học sinh lớp Prep đã được đi dạo xung quanh khuôn viên trường và ngắm nhìn 
vườn rau do chính các em trồng. Các em đã có cơ hội tự gieo hạt giống của mình trong lớp học 
để nuôi dưỡng và quan sát sự phát triển và cuối cùng là trồng trong vườn.  
 
Lớp K1L/ 2L đã vẽ tranh bằng keo sữa trên bìa cứng màu đen, sau đó phủ keo bằng lớp muối. 
Các em đã sử dụng màu nước và tự tô màu các bức tranh của mình. Các em đã rất hào hứng 
khi thấy màu sắc lan truyền qua muối. Hoạt động thú vị này đã giúp cho các em học sinh biết 
rằng chúng ta có thể sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau, thậm chí cả những thứ như muối và 
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keo để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Các em cũng học được sự tương tác muối 
với màu nước và cũng đã học được cách ghi nhớ vị trí dán keo lên giấy. 
 
Lớp Nursery và K1 đã tìm hiểu về các loài động vật. “Xây nhà cho con vật” là một hoạt động 
STEM đầy thú vị được tất cả các em học sinh hào hứng tham gia. 
 
Nhìn chung, đây là một tháng học tập đầy hiệu quả và thú vị dành cho tất cả cô và trò khối mẫu 
giáo. 
 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

 
 

 


