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Thưa Quý Phụ Huynh,  

Tôi xin nhân cơ hội này có đôi lời chia sẻ đến quý phụ huynh – 

với vai trò là “người đồng hành” cùng giáo viên của nhà trường 

trong công tác giảng dạy tại trường Quốc Tế Singapore.  

Phụ Huynh đóng vai trò rất quan trọng để đạt được thành công 

trong việc học tập của con em mình. Tôi xin được phép đề cập 

đến một số vấn đề và mong muốn sẽ luôn tiếp tục nhận được 

sự hợp tác và giúp đỡ từ Quý phụ huynh để xây dựng một 

chương trình học tiến bộ không ngừng cho tất cả các em:  

 Xin thường xuyên kiểm tra sổ tay học sinh để xem các 

trao đổi của giáo viên trên lớp. Đây là một cách hay để 

quý phụ huynh có thể nắm bắt và theo dõi về tình hình 

học tập của các em. 

 Xin hãy thông báo với văn phòng nhà trường trong 

trường hợp Quý phụ huynh muốn thay đổi thông tin liên 

lạc của các em. Điều này sẽ giúp rất nhiều trong trường 

hợp chúng tôi muốn liên hệ khẩn cấp.  

Sự hỗ trợ từ Quý phụ huynh sẽ giúp nhà trường cải thiện và 

nâng cao chất lượng giảng dạy cho toàn thể học sinh.  

Vào tháng 4 chúng tôi sẽ có cuộc viếng thăm từ Hội đồng WASC 

(Western Association of Schools and Colleges) – Hiệp hội 

những trường phổ thông và đại học miền Tây Hoa Kì sẽ tiếp tục 

làm việc với nhà trường để theo dõi và hỗ trợ quá trình kế hoạch 

phát triển giảng dạy trong tương lai. 

Kế hoạch phát triển của nhà trường gồm 4 mục tiêu chính: 

1. Để nâng cao và củng cố mục tiêu học tập của 

học sinh toàn trường 

2. Để phấn đấu phát huy một nền giáo dục chất 

lượng, toàn diện cho tất cả học sinh 

3. Xem xét lại tất cả quá trình, chính sách và 

chương trình học tập để cải thiện sự phát triển về 

thể chất, tính cách và học vấn của học sinh.  

 

 

 

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 Lớp 6 Quốc tế 

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

 Thông điệp từ khối THPT 

 Thông điệp từ Phụ trách cấp cao Chương trình  
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 

 

 Chuyến thăm của “Rhino Ranger” tại SIS 
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4.  Tiếp tục theo dõi và vận dụng tối đa các nguồn 

tài nguyên để nâng cao quá trình học tập của các 
em.  
 

Trân Trọng, 

 

                Mark Priddis - Hiệu Trưởng. 

 

Thưa Quý Phụ Huynh, 

Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của Học phần 3 và 

Quý phụ huynh có thể đã nhận thấy rằng các em đã khá mệt mỏi 

và rất dễ bị căng thẳng. Điều này rất bình thường khi toàn thể 

giáo viên và học sinh phải trải qua một học phần dài mà không 

có kì nghỉ nào. Để phần nào giúp giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi, 

xin quý phụ huynh vui lòng để ý đến chế độ dinh dưỡng, hoạt 

động thể chất và đảm bảo thời gian nghỉ ngơi hợp lí cho các em. 

Điều này sẽ giúp các em vui vẻ, giữ được cân bằng và học tập 

hăng say hơn.  

Một vấn đề khác tôi muốn đề cập là vấn đề đưa đón các em sau 

giờ học. Thời gian làm việc của trường là 8: 00 – 17: 00, điều 

này có nghĩa là mọi hoạt động giám sát sẽ chỉ bắt đầu từ 8h sáng 

và kế thúc sau 5h. Vì vậy, xin quý phụ huynh lưu ý rằng các em 

không nên được đón về quá trễ hoặc đưa đến trường quá sớm.  

Và một vấn đề khác liên quan đến giờ hoạt động của trường, 

chính sách của nhà trường đề nghị Quý phụ huynh nên đưa các 

em đến trường trễ nhất là 8h30 sáng để giáo viên có thể bắt đầu 

giảng dạy theo đúng kế hoạch. 

Khi Quý phụ huynh ở lại trường quá lâu, điều này có thể khiến 

các em mất tập trung vào giáo viên. Bên cạnh đó, khu vực nhà 

ăn chỉ dành cho nhân viên và học sinh trong các bữa ăn.  

Quý phụ huynh và người giám hộ hoàn toàn có thể mang thức 

ăn đến cho học sinh, tuy nhiên, việc yêu cầu Quý phụ huynh 

không ở lại trong suốt giờ ăn sẽ góp phần rèn luyện tính tự giác 

và tự lập của các em (các em sẽ luôn được Giáo viên phụ trách 

giám sát chặt chẽ). 

Nếu quý phụ huynh có bất kì thắc mắc nào về chính sách, quy 

định của trường, xin vui lòng liên hệ với văn phòng và chúng tôi 

sẽ sẵn sàng giải đáp. 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác từ phía Quý phụ huynh. 

Trân trọng, 

Robert Madden - Phó Hiệu trưởng. 

 

 

 

Các em học sinh trong tuần lễ đọc sách 

 

Các em học sinh trong cuộc thi Kinh Doanh 

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại trường 
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Thưa Quý Phụ Huynh, 

Lớp 6 Quốc tế đã có một khoảng thời gian rất bận rộn với Môn 

Khoa học ở Học kì 2 này. Các em đang đào sâu vào quá trình 

khám phá, với rất nhiều thí nghiệm vật lí thú vị cả trong và ngoài 

lớp học. Những thí nghiệm ấy giúp các em hiểu được lực đẩy 

xung quanh mình.  

Tôi đặc biệt rất tự hào về buổi thuyết trình của các em khi các 

em đã biết thể hiện sự am hiểu về chuỗi thức ăn trong hệ sinh 

thái tự nhiên. Các em đã nghiên cứu về Sếu đầu đỏ Việt Nam 

và vận dụng những kiến thức này vào những loài chim đang 

trong nguy cơ tuyệt chủng ở Tràm Chim. 

Các em hiện tại đang học tập về địa chất và đang rất nỗ lực 

chuẩn bị cho kì thi Học kì 2 và kì thi tốt nghiệp tiểu học Singapore 

cho học sinh quốc tế. 

 

        Jacob Karras – Giáo viên chủ nhiệm Lớp 6 Quốc tế 

 

Thưa Quý Phụ Huynh, 

Các em học sinh đều đang rất vui vẻ và phấn khởi vì tháng đọc 

sách vẫn đang diễn ra ở trường. Nhiều em học sinh đã được 

hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Ở lớp Tiếng 

Anh, các em đã rất hăng hái hoàn thành cuộc đi săn mẫu vật tổ 

chức bởi giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp. Và các em vẫn đang 

tiếp tục ghi danh vào mẫu đơn đọc sách và bỏ vào thùng thu 

điểm số cho những học sinh đọc được nhiều sách nhất. 

Chúng tôi sẽ có nhiều giải thưởng cho hoạt động này vào cuối 

tháng. Khi các em đọc càng nhiều sách, sẽ có càng nhiều cơ hội 

để các em có thể thắng các giải thưởng này. 

 

        Sharla Scott – Phụ trách học vụ (Lớp 5 – Lớp 9) 

 

Thưa Quý Phụ Huynh, 

 

Thời điểm này sẽ luôn rất bận rộn cho học sinh khối cấp 3. Các 

em sẽ tham gia thoải mái và hết mình vào “Lễ Hội Văn Hóa” cũng 

như lên kế hoạch và tổ chức Lễ Tốt Nghiệp và Đêm Dạ Hội cuối 

năm. Chúng tôi rất hoan nghênh và chào đón Quý phụ huynh 

tham gia lễ hội văn hóa vào ngày 31/3 tới đây! 

 

Giáo viên và học sinh sinh hoạt trong tuần lễ 

đọc sách 

Học sinh đạt giải trang phục ấn tượng trong 

buổi diễu hành 

Các em học sinh trong trang phục yêu thích 
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Buổi giới thiệu chương trình của trường đại 
học Elmhurst 

Tuy nhiên, trước sự háo hức và sôi nổi của đêm Dạ Hội sắp tới, 
học sinh vẫn còn rất nhiều bài học quan trọng ở lớp. Các lớp 
GAC đã hoàn thành 2 phần 3 nội dung và sẽ bắt đầu cấp bậc 3 
vào tuần này. IGCSE2 và lớp AS/A sẽ bắt đầu kì thi cuối khóa 
vào ngày 4 tháng 4 năm 2017, với môn “thực hành vi tính” và 
môn vấn đáp tiếng Anh, tiếng Trung.  
 
Phần chính của kì thi sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 và sẽ kết 
thúc vào ngày 6 tháng 6. Xin quý phụ huynh hãy lưu ý nhắc nhở 
các em rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp, và chỉ còn 2 tháng 
cố gắng học tập nữa thì chúng ta sẽ thấy được kết quả. 
 

        Donovan Neethling – Giáo viên khối THPT. 

 

Các em học sinh thân mến! 

Trong tháng 3, nhà trường có rất nhiều hoạt động sôi nổi. Ngoại 

trừ các hoạt động thi đấu thể dục thể thao giữa trường SIS và 

các trường Quốc tế khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để giao 

lưu và kết thân hàng tuần thì trường SIS còn có chuyến thăm 

trẻ mồ côi tại Chùa Từ Hạnh do giáo viên và các bạn học sinh 

lớp 3 Quốc tế tổ chức. Hiện tại, thùng quyên góp cho hoạt động 

từ thiện đang được mở để vận động mọi người cùng chung tay 

đóng góp. Hy vọng, chuyến từ thiện sẽ lan tỏa tích cực đến cộng 

đồng và đạt được kết quả tốt đẹp. 

Cuối tháng 3, trường còn có một sự kiện đặc biệt: Lễ hội văn 

hóa - ẩm thực của 13 quốc gia đăng ký tham dự. Thầy và trò 

của SIS đang tích cực chuẩn bị trang phục và văn hóa ẩm thực 

đặc trưng của các nước: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái 

Lan , Trung Quốc, Singapore, Anh Quốc, Hoa Kì, Pháp, Mexico, 

Ấn Độ, Italia và Canada. 

Chúc cho lễ hội văn hóa - ẩm thực diễn ra tưng bừng và trở 

thành dấu ấn không thể phai trong tâm trí của thầy và trò trường 

SIS. 

 

Phung Thi Tuyet Minh  

                                     Senior Head of Vietnamese Studies. 

 

 

Thưa Quý Phụ Huynh, 

Đây là năm thứ 3 liên tiếp đội tuyển U14 Nam đạt huy chương 

bạc tại bảng B của giải bóng đá giữa các trường quốc tế. Các 

chàng trai của chúng ta đã rất tự tin đi qua một mùa giải và có 

những trận đấu giao hữu hầu như không một khiếm khuyết nào 

với đội bạn. Chúng ta đã thắng tất cả 3 giải đồng đội, Ivan và 

Kai đã rất tự tin và bản lĩnh ở hàng phòng thủ hỗ trợ hàng tấn 

công của Tom và Willy.  

Các em học sinh quyên góp cho chuyến 

đi tình nguyện đến chùa Từ Hạnh 
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14 cầu thủ của đội đã cùng đóng góp rất lớn để dẫn dắt đội đến 

vòng chung kết, đã có rất nhiều sự thay đổi người trong suốt trận 

đấu vì điều kiện thời tiết nắng nóng cùng với sự căng thẳng của 

trận đấu. Trận chung kết cùng với RISS bắt đầu vào lúc 5: 30 

chiều, chỉ 5 tiếng sau khi các em đá trận đấu đầu tiên.  

Cả 2 đội đều rất kiệt sức và RISS đã có cơ hội dẫn đầu, SIS đã 

thi đấu rất hết mình. Đến nửa hiệp hai của trận đấu, thủ môn 

Ivan đã ra sân nhưng chúng ta vẫn không đạt được sự đột phá 

như mong đợi và trận đấu kết thúc với tỉ số 0-1. Hi vọng năm sau 

các em sẽ có lần may mắn thứ tư! 

 

                               Daniel Mitchell - Điều phối viên thể dục. 

 

 

Thưa Quý Phụ Huynh, 

Thời gian vừa qua là một thời gian bận rộn đối với tất cả giáo 

viên và học sinh, để chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp tới. 

Lễ hội văn hóa là một trong những sự kiện lớn nhất mà Hội học 

sinh tổ chức mỗi năm, với sự hợp tác và hỗ trợ hết mình từ phía 

phụ huynh, các giáo viên và toàn thể học sinh. 13 quốc gia cùng 

vẻ đẹp riêng biệt đến từ những nền văn hóa khác nhau sẽ được 

tái hiện ở lễ hội. Mỗi cá nhân tham sự sẽ được tham gia vào 

nhiều hoạt động khác nhau, được tổ chức bởi những tình 

nguyện viên của chúng tôi. Chương trình sẽ có một chuỗi các trò 

chơi truyền thống, đồ lưu niệm và thủ công mỹ nghệ sẽ được 

bày bán, bên cạnh đó trình diễn văn hóa, ẩm thực đa quốc gia,  

và âm nhạc cũng là một phần của lễ hội lần này.  

Điều thú vị nhất của sự kiện này sẽ là buổi trình diễn thời trang 

các trang phục truyền thống, đây sẽ là cơ hội cho tất cả mọi 

người được trải nghiệm và thưởng thức các giá trị văn hóa từ 

các quốc gia. 

Lễ hội văn hóa sẽ tạo điều kiện cho giáo viên, Quý phụ huynh và 

các em học sinh cùng được chứng kiến, chia sẻ và học được 

cách trân trọng và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa. Hội 

Học Sinh hi vọng sẽ được nhìn thấy sự phấn khởi và hăng hái 

của mọi người. 

Xin được gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các tình nguyện 

viên đã đóng góp thời gian và tâm huyết để hỗ trợ chúng tôi hoàn 

thành sự kiện này. 

 

Angela Giudici – Giáo viên khối Trung học Phổ thông 
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Đội bóng đá nam của trường 

 


