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Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

Thay mặt Ban Giám Hiệu trường Quốc tế Singapore tại học xá 

Nam Sài Gòn, tôi muốn gửi lời chào trân trọng tới Qúy Phụ 

huynh, Qúy thầy cô và các em học sinh năm học 2017 - 2018. 

Thật vui khi được chào đón các em học sinhnăng động, tràn 

đầy hứng khởi cho năm học mới. Tôi cũng muốn gửi lời chào 

tới Qúy Phụ huynh, các em học sinh mới khối mầm non cũng 

như các em học sinh ở các khối lớp trên. Bên cạnh đó, trong 

năm học mới này, trường cũng sẽ chào đón 1 số giáo viên 

mới. 

Dưới đây là danh sách giáo viên mới trong năm học này. 

Giáo viên tiểu học: 

Thầy Eric Horton - Giáo viên Lớp 5 Quốc tế - Đến từ Mỹ. 

Thầy Scott Fallon - Giáo viên Lớp 6 Quốc tế - Đến từ Ireland. 

 

Giáo viên Trung học: 

Thầy Roy Douthitt - Giáo viên và Tư vấn chương trình cấp 3 – 

Đến từ Mỹ. 

 

Giáo viên chuyên môn: 

Cô Victoria Gillespie - Giáo viên tiếng Anh - Đến từ Mỹ. 

Cô Natasha Kenny – Giáo viên thể dục - Đến từ Anh. 
 
Giáo viên EFL / EPP: 
Cô Jessica Torowska - EFL & EPP - Đến từ Mỹ. 
Thầy Christopher Knutson - EFL & EPP - Đến từ Mỹ. 
 
Năm học 2017 - 18 của chúng ta đã bắt đầu với một vài hoạt 

động học tập thú vị và bổ ích cho tất cả các em học sinh và 

nhân viên tại trường Quốc tế Singaporetại học xá Nam Sài 

Gòn.  

 

 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 SỨ MỆNH 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài cho các em học sinh. 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ  (Lớp 5 – 9) 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ - Khối THPT 

 Thông điệp từ Phụ trách chương trình cấp cao 
Việt Nam 

 Thông tin Thể thao 

 Hoạt động của Hội Học sinh  

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi 

đào tạo nên những học sinh: 

 Tự tin và sáng tạo 

 Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 

 Giao tiếp hiệu quả 

 Có ý thức văn hóa dân tộc 

 Năng động và hiểu biết 

 

Chào mừng năm học mới 2017 - 2018 
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Cảm ơn Qúy Phụ huynh đã tham dự buổi gặp mặt đầu năm tại 

trường. Đây là dịp để Qúy phụ huynh gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm 

của các em trong năm học mới này. Buổi họp trao đổi chuyên sâu 

giữa phụ huynh và giáo viên sẽ diễn ra vào cuối học kỳ 1. Thông 

tin chi tiết về buổi họp sẽ được gửi đến Qúy Phụ huynh trước khi 

kỳ họp diễn ra. 

Các buổi  huấn luyện kỹ năng sống được tổ chức gần đây tại 

trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn là một thành 

công lớn và mọi người ai cũng hứng thú. Cảm ơn Ban quản lý và 

các huấn luyện viên của trường dạy kỹ năng sống Outward Bound 

Việt Nam đã mang đến những trải nghiệm bổ ích cho tất cả các 

em học sinh từ lớp 6 đến khối THPT. 

Chương trình học về giá trị nhân cách và đạo đức của trường sẽ 

được giảng dạy và chia sẻ xuyên suốt năm học. Các chủ đề đạo 

đức sẽ được trình bày ở buổi sinh hoạt hàng tuần và sẽ được 

củng cố tại lớp học. 

Qúy Phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm 

để biết thêm về tình hình học tập của con em mình. 

Bản tin sẽ được gửi tới email cá nhân của Qúy Phụ huynh vào 

cuối mỗi tháng cùng với các thông tin sự kiện cũng như lễ kỷ niệm 

sắp tới.  

Một lần nữa cho tôi gửi lời chào mừng tới Qúy Phụ huynh, Qúy 

thầy cô và các các em học sinh trong năm học mới 2017 - 2018. 

Chúc các em học sinh một năm học mới thành công.  

                Mark Priddis - Hiệu Trưởng. 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

 

Thật tuyệt vời khi bắt đầu một năm học mới tại trường Quốc tế 

Singapore, học xá Nam Sài Gòn. Nhìn thấy các em học sinhvui 

vẻ, lễ phép, chăm chỉ là niềm vui cho mỗi giáo viên, và chắc chắn 

Qúy Phụ huynh cũng cảm thấy tự hào vì điều đó. 

 

Cho phép tôi lưu ý một vài điều: 

 

Đưa đón – Trường sẽ mở cửa lúc 8:00 sáng và Qúy Phụ huynh 

không nên đưa các em đến trường trước đó. Qúy Phụ huynh nên 

đón các em ngay sau khi tan học (trừ khi các em tham gia các câu 

lạc bộ sau giờ học) vì các em sẽ không có sự giám sát của giáo 

viên vào cuối ngày, và do đó có thể không an toàn cho học sinh 

nếu không được giám sát chặt chẽ trong thời gian dài. 

 

Chơi – Các em học sinh sẽ được nghỉ giải lao một vài lần trong 

ngày: Ăn sáng / ăn nhẹ, ăn trưa, và nghỉ ngơi. Điều quan trọng là 

các em học sinh cần cư xử thân thiện và tử tế trong khi chơi cũng 

như biết cách cư xử ở các khu vực khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi 

có một quy tắc "Không có giáo viên, không chơi", có nghĩa là khi 

các em học sinh chơi, phải có sự giám sát của giáo viên. 

 

Các em học sinh trình bày chủ điểm đạo 
đức “Quan Tâm” trong buổi sinh hoạt 

chung hàng tuần 

Huấn luyện kỹ năng sống “Outward 
Bound Việt Nam”  

Huấn luyện kỹ năng sống cho các em 
học sinh tại trường Quốc tế Singapore 
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Đồng phục – Các em học sinh phải tuân thủ các nội quy của 

trường, chẳng hạn như không được nhuộm tóc và mang giày 

không phù hợp, thông tin chi tiết được ghi rõtrong cuốn Sổ tay 

học sinh.  

 

Qúy Phụ huynh nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với văn 

phòng trường để được sắp xếp lịch hẹn gặp với Ban Giám 

Hiệu. Cám ơn sự hỗ trợ của Quý Phụ huynh! 

 

     Robert Madden - Phó Hiệu trưởng. 

 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

 

Nhà trường muốn gửi lời chào nồng nhiệt đến Phụ huynh mới 

và những Phụ huynh cũ trong năm học này. Chúng tôi đã bắt 

đầu năm học mới bận rộn và đầy thú vị, và chắc chắn rằng 

đây sẽ là một năm tuyệt vời đối với trường chúng ta. Làm 

quen với một ngôi trường mới, hoặc thậm chí chỉ là đi học lại 

sau kỳ nghỉ hè, có thể là thách thức đối với các em học sinh. 

Thời điểm này, một trong những cách tốt nhất để hỗ trợ học 

tập ở nhà là cùng nhau đọc sách với các em. Các nghiên cứu 

cho thấy rằng trẻ em từ 3-6 tuổi đọc sách với người lớn 

khoảng 10-20 phút mỗi ngày sẽ làm tăng hiệu quả xử lý và tiếp 

thu ngôn ngữ. Các em cũng có xu hướng phát triển từ vựng 

nhiều hơn và đạt được nhiều điểm cao hơn trong các kỳ thi. 

Để biết thêm thông tin về lý do tại sao đọc ở nhà lại quan trọng 

như vậy, Quý Phụ huynh vui lòng gặp giáo viên của con em 

mình để có danh sách các bài viết và trang thông tin hữu ích. 

        Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

 

Trường Quốc tế Singapore tự hào cung cấp cho các em học 

sinh một chương trình học cân bằng trong các môn Toán học, 

Tiếng Anh và Khoa học, sử dụng giáo trình học Scholastic 

Active để đạt được thành tích học tập xuất sắc. Các em học 

sinh cũng có cơ hội để nâng cao kiến thức, nhuần nhuyễn sử 

dụng công nghệ thông qua chương trình Switched on ICT của 

Anh. Ngoài ra, việc giúp các em học sinh phát triển thành 

những công dân có trách nhiệm với xã hội và được tôn trọng 

là mục tiêu của nhà trường thông qua chương trình giảng dạy 

giáo dục nhân cách của Úc.  

Nhiệm vụ của nhà trường là để truyền cảm hứng và thách 

thức học sinh trên tất cả các lĩnh vực. Khơi dậy đam mê trong 

suốt quá trình học là điều mà chúng tôi mong muốn đạt được 

ở các em học sinh. Chúng tôi rất vui mừng khi bắt đầu một 

năm mới tuyệt vời với các em học sinh. 

Danielle Hoyer – Phụ trách học vụ (Lớp 5 – Lớp 9). 

Chào mừng năm học mới 2017 - 2018 

Các em học sinh đọc sách cùng nhau 

Các em học sinh đọc sách cùng nhau 
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Buổi gặp mặt đầu năm giữa Phụ huynh và 
Giáo viên. 

Các em học sinh khối Trung học Phổ thông 

năm học 2017-2018 

 

 

 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

Sau một kỳ nghỉ dài, chúng tôi trở lại trường và đã sẵn sàng 

cho năm học 2017 - 2018. Tôi muốn chào đón nhân viên mới 

của trường, những người mong muốn được giảng dạy cũng 

như giới thiệu các giá trị của Trường Quốc tế Singapore. 

Sau một thời gian dài chờ đợi, Nhà trường đã nhận được kết 

quả kỳ thi Cambridge từ Anh với một số kết quả xuất sắc ở tất 

cả các môn. Kết quả của GAC cũng đã được phát cho các em 

học sinh, và như thường lệ, kết quả xuất sắc mà các em học 

sinh trường Quốc tế Singapore đạt được sẽ mang đến nhiều 

cơ hội hơn khi lựa chọn các trường đại học. 

Tôi khuyến khích các em học sinh ngay từ đầu năm  hãy cố 

gắng tìm hiểu các bạn học sinh và thầy cô xung quanh mình. 

Vì như vậy, chúng ta sẽ có một năm tuyệt vời không chỉ với 

những nghiên cứu học thuật, mà cả về tập thể, kỹ năng xây 

dựng nhóm và nhiều niềm vui nữa. 

          Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT). 

 

Các em học sinh thân mến! 

 
Được học tập trong môi trường sư phạm an toàn, cơ sở vật 

chất đầy đủ, chương trình song ngữ Việt – Anh với nền giáo 

dục tiên tiến hiện đại cùng sự giao tiếp gần gũi, thân thiện 

giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò và giữa trò với trò, cô 

mong rằng các bạn học sinh sẽ rèn được cho mình sự tự tin, 

tính độc lập trong suy nghĩ và kỹ năng giao tiếp ứng xử với 

mọi người chung quanh.  

 

 “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”, tương lai dân tộc Việt Nam 

tuỳ thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của các em. Vì trách nhiệm 

đối với gia đình, người thân và toàn xã hội, các em hãy ra sức 

rèn đức luyện tài, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của 

nhà trường, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho bản 

thân, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống để trở thành công 

dân tốt trong tương lai.  

Xin được gửi tới giáo viên, nhân viên nhà trường lời chúc sức 

khoẻ và thành công, chúc các em học sinh bước vào năm học 

mới vui khoẻ, đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn 

luyện  

Phùng Thị Tuyết Minh  

                                     Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 

Buổi gặp mặt đầu năm giữa Phụ huynh và 
Giáo viên. 
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Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

 

Một số cầu thủ và huấn luyện viên mới năng động, nhiệt tình 

tham gia vào đội tuyển thể thao của trường đã mang đến niềm 

hứng khởi. Việc huấn luyện bóng rổ cho các em học sinh U11 

/ U14, bóng chuyền cho U19 và cầu lông cho U11 đang được 

thực hiện và rất nhiều môn thể thao khác có trong Học phần 

này. Các em học sinh nếu muốn tham gia vào bất kỳ đội thể 

thao nào, tất cả thông tin các em cần về lịch thi đấu, môn thi 

đấu… sẽ được thể hiển rõ ràng trên bảng thông báo bên ngoài 

hội trường. Nhà trường sẽ sớm đặt những chiếc áo đồng phục 

đội tuyển màu cam không thể nhầm lẫn cho các em học sinh. 

Chúng tôi mong đợi một năm với nhiều điều thú vị, hào hứng 

và thành công với thể thao tại Trường Quốc tế Singapore, Học 

xá Nam Sài Gòn.  

Học sinh nhận được giải thưởng Thể thao năm ngoái, Lê Thảo 

Anh (Cindy), sẽ lại là một phần quan trọng trong các đội bóng 

rổ và bóng chuyền U14 / U19. Trong hình em đang tiến về rổ 

tại giải vô địch bóng rổ vào năm 2016-2017. 

                                Andrew Smith - Điều phối viên thể dục. 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

Hội đồng học sinh muốn gửi chào nồng nhiệt đến tất cả mọi 

người. Hội đồng học sinh đã có khởi đầu tốt đẹp, bao gồm các 

em học sinh từ lớp 6 đến các em học sinh khối THPT, cũng 

như 2 thành viên dự bị đến từ lớp 5. Các thành viên của hội 

học sinh gồm: Sabrina (As Level), Bảo Ngọc (GAC), Anna 

(IGCSE2), Jessie (Y6 Int’l), Jay (A Level), Kazue (As Level), 

Tram Anh (GAC), Quan (IGCSE2), Ivan (IGCSE2), Andrew 

(IGCSE1), Jeremy (Y8 int'l), Sunny (Y9 int'l), Tina (Y9 int'g), 

Christina (Y8 int'g), Brittany (Y7 int'l), Sidney (Y7 int'g), 

Anouka (Y6 int'l), Hoài Ngọc (Y6) Int'l), Mary (Y6 int'l), Prakhar 

(Y5 int'l), và John (Y5 int'l). Sau cuộc bầu cử nội bộ, chúng em 

vui mừng thông báo kết quả bầu cử như sau: Sabrina là hội 

trưởng, làm việc cùng với hai phó hội trưởng, Bảo Ngọc và 

Anna. Jessie là thư ký / thủ quỹ của hội học sinh. John phụ 

trách các hoạt động của khối tiểu học. Chúng em mong muốn 

một năm học mới thật tuyệt vời và đầy triển vọng!  

  

Angela Giudici – Giáo viên khối Trung học Phổ thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh trong đội bóng rổ và 
bóng chuyền nữ U14/ U19 
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Thành viên hội đồng học sinh  


