
   
 

   
 

HỘI CHỢ GIÁNG SINH TỪ THIỆN NĂM 2020 TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE NAM SÀI GÒN 

- NƠI HẠNH PHÚC ĐƯỢC SẺ CHIA 

Lễ hội Giáng sinh năm nay của Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn, cũng như của toàn bộ 16 

trường trong hệ thống của Tập đoàn KinderWorld, đều diễn ra vào ngày 18 tháng 12. Đây là hoạt động 

thường niên và là dịp để các em học sinh Trường Quốc tế Singapore sau khoảng thời gian thi học kỳ 

căng thẳng, được cùng nhau sẻ chia niềm vui bè bạn, thầy trò qua các hoạt động, trò chơi thú vị mang 

đậm sắc màu truyền thống. 

Các em học sinh đến trường từ rất sớm với trang phục nhiều màu sắc, niềm vui rạng ngời mang theo 

rộn ràng cả một góc sân. Từng gian hàng nhỏ đã được chuẩn bị cho hội chợ thiện nguyện hàng năm, 

từ các bé nhỏ đến các anh chị lớn hơn, người người tay đầy những giỏ, rổ hàng đủ màu sắc.  

 

Các gian hàng với những trò chơi sôi động, đặc sắc do chính các em học sinh chuẩn bị với sự tham 

gia cổ vũ nhiệt tình của bạn bè các lớp và thầy cô. 

Cũng trong buổi lễ mừng Giáng sinh này, đại diện công ty KinderWorld và Trường Quốc tế Singapore 

đã trang trọng trao gửi 493 triệu đồng, là khoản tiền gây quỹ từ Lễ hội Giáng sinh Từ thiện 2019 của 

toàn bộ hệ thống 16 trường Quốc tế Singapore tại Việt Nam, tới Ủy Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Việt 

Nam. Caritas Việt Nam là một trong những tổ chức từ thiện quy mô, uy tín và tiêu biểu được thành lập 

năm 1965 và có rất nhiều nỗ lực thiện nguyện cho trẻ em và người già, người có hoàn cảnh khó khăn 

trên cả nước. 



   
 

   
 

Thầy Mark Priddis - Hiệu Trưởng trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn và bà Phạm Minh Hồng 

- Giám Đốc KinderWorld khu vực phía Nam trao số tiền thiện nguyện cho đại diện Caritas Việt Nam. 

 

Đồng thời, số tiền thu được từ hoạt động Hội chợ Giáng sinh Từ thiện năm 2020 tại trường Quốc tế 

Singapore sẽ được tiếp tục trao đến quỹ từ thiện của Caritas Việt Nam, để đóng góp và sẻ chia tới các 

hoàn cảnh khó khăn. 

Hội chợ Giáng sinh năm nay diễn ra tốt đẹp, vui tươi là nỗ lực của tập thể đội ngũ giáo viên, nhân viên 

Trường Quốc tế Singapore đã dày công chuẩn bị ý tưởng và thực hiện nhằm đem lại mùa Noel thật 

vui tươi, bổ ích và khó quên cho các em học sinh. 

 

Bằng những hoạt động thường niên thực tiễn đầy ý nghĩa, Trường Quốc tế Singapore mong muốn 

mang đến cho các em học sinh một môi trường học tập bổ ích, lí thú và hiệu quả. Là nền tảng vững, 

hoàn thiện phát triển toàn diên cả tâm và trí, tạo mọi điều kiện thuật lợi nhất giúp các em từng bước 

trở thành những công dân toàn cầu hữu ích và đạt đến nhiều thành tựu lớn ở tương lai. 

 

Tập đoàn Giáo dục KinderWorld đã trở thành cái tên được nhiều người biết đến trong lĩnh vực 
giáo dục quốc tế với hai thương hiệu giáo dục thành công là Trường Quốc tế Singapore (SIS) 
và Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld (KIK). Hiện có 16 học xá tại các thành phố lớn ở khu 
vực: miền Bắc, Đà Nẵng và miền Nam, cung cấp các chương trình học quốc tế và song ngữ 
cho học sinh từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị Đại học. 
 
Website: http://sis.edu.vn/  
Hotline: 
Miền Bắc: + 84 24 6661 7722 
Đà Nẵng: +84 236 7301777 
Miền Nam: + 84 28 5449 5959 

http://sis.edu.vn/

