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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 của các em học sinh. 

 

Trường Liên Cấp Quốc Tế Việt Nam 

Singapore, nơi nuôi dưỡng những học sinh: 

 Tự tin và sáng tạo 

 Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 

 Có kỹ năng giao tiếp tốt 

 Có ý thức văn hoá dân tộc 

 Năng động và hiểu biết 

 

 

 
 

THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 

Kính thưa Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 

Ngạn ngữ Nga có câu: “Rễ của việc học thì đắng, quả của việc 

học thì ngọt”. Học tập là một quá trình lâu dài và cần sự phấn 

đấu liên tục để đạt được thành công. Tại Trường Liên cấp 

Quốc tế Việt Nam Singapore, chúng tôi luôn nỗ lực để truyền 

cảm hứng, phát huy niềm đam mê học tập lâu dài cho học sinh 

và tạo cơ hội giúp các em đạt được mục tiêu học tập của 

mình. 

Các em học sinh đã hoàn tất Kỳ thi kiểm tra cuối Học kỳ I với 

những kết quả rất khả quan. Kết quả này đến từ  quá trình 

phấn đấu của các em và nỗ lực của đội ngũ giáo viên trường. 

Kết quả kỳ thi cũng cho thấy khả năng tiếp thu kiến thức và 

năng lực giải quyết vấn đề của học sinh khá đồng đều. 

Theo cách tiếp cận mới về quan điểm kiến tạo xã hội,mục đích 
chính của giáo dục không phải dạy cho học sinh hiểu nhiều, 
biết rộng mà dạy cho các em biết hành động, từ đó các em 
biết cách tích lũy  kiến thức và có đủ sự tự tin để vững vàng 
bước vào tương lai  
Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore tại Nha Trang 
đã luôn nhận được sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ từ 
phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa ,Ban Lãnh đạo 
Tập đoàn Giáo dục KinderWorld, cũng nhưsự tin tưởng và ủng 
hộ của Quý Phụ huynh.  Điều đó đã giúp chúng tôi giữ vững 
niềm tin và tiếp tục phấn đấu nhằm xây dựng SVIS trở thành 
một thương hiệu lớn và uy tín trong lĩnh vực giáo dục.  

 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 

 Thông điệp từ Cô Huỳnh Thị Quí Quí – 

GVCN Lớp 3 

 Thông điệp từ Văn phòng Trường 
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Mùa Xuân mới đang đến trên đất nước Việt Nam tươi đẹp và thành phố Nha Trang thân yêu. Tết Nguyên 
Đán là dịp lễ lớn nhất và quan trọng nhất của người Việt Nam. Tết là dịp để người thân xa gần về sum họp 
dưới mái ấm gia đình cùng hỏi thăm, cầu chúc nhau những điều tốt lành và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. 
Đây là một phần bản sắc văn hóa dân tộc và nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. 
 
Nhân dịp này, tôi xin thay mặt toàn thể giáo viên- nhân viên nhà trường trân trọng gửi lời chúc đến Quý Phụ 

huynh và các em học sinh một năm mới Bính Thân 2016 dồi dào sức khỏe, kinh doanh phát đạt, sự nghiệp 

thành công và gia đình hạnh phúc. Chúccác em học sinh tiếp tục phát huy những thành tích tốt đẹp mà các 

em đã đạt được trong học kỳ vừa qua, luôn phấn đấu và rèn luyện không ngừng để xứng đáng với sự quan 

tâm chăm sóc của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. 

Chúc các thầy, cô giáo và toàn thể cán bộ, nhân viên Trường SVIS sang một năm mới với cố gắng vượt bậc 

để xây dựng SVIS trở thành một thương hiệu giáo dục uy tín và chất lượng, ngày càng có nhiều học sinh tìm 

đến học tập và rèn luyện. 

 

Trân trọng, 

Thầy Đào Trọng Thu 
Hiệu Trưởng 
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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HUỲNH THỊ QUÍ QUÍ 

 

Kính chào Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến! 

Đầu tiên, tôi xin chúc mừng các em học sinh đã hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối Học Kỳ I năm học 

2015-2016. Tôi mong rằng các em sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp thu kiến thức, ra sức học tập, rèn 

luyện để đạt kết quả cao hơn trong các học kỳ tiếp theo. 

 

Xuân, xuân ơi, xuân đến rồi! 

Cánh én bay về cho tim mình nao nức 

Xuân, xuân ơi, xuân đến rồi! 

Những đóa mai vàng chào mừng xuân sang. 

 

Thật tuyệt vời khi lại một mùa xuân nữa đang đến! Không khí Tết đang tràn ngập trên khắp các nẻo 

đường của đất nước ta. Nhà nhà, người người lại tất bật đón Tết. Người xa quê mong muốn được 

trở về nhà để đoàn viên cùng gia đình, bạn bè, người thân. Con trẻ lại mong đến Tết để có quần áo 

mới, để được vui chơi, để nhận phong bao lì xì…Vâng, còn gì vui hơn khi Tết đến Xuân về, gia đình 

luôn được yên vui, hạnh phúc, con cháu quây quần bên mâm cơm ấm áp cùng cha mẹ, ông bà… 

 

Hòa chung trong không khí Tết đến Xuân về, Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore cũng 

đang tất bật chuẩn bị cho các hoạt động ngày Tết. Tôi tin chắc, các em sẽ rất háo sức, sôi nổi và 

nhiệt tình tham gia các hoạt động này như đã tham gia các hoạt động trong Lễ hộiHalloween, Lễ 

Giáng Sinh… 

 

Mùa xuân là sự mở đầu cho một năm mới, cho những kế hoạch, dự địnhmới, và một tương lai mới. 

Xin kính chúc cho các kế hoạch và dự định của Quý Phụ huynh và các em học sinh diễn ra suôn sẻ, 

tốt đẹp và thành công. 

 

Một lần nữa, nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc Quý Phụ huynh và gia đình an khang thịnh vượng, 

vạn sự như ý, và phát tài phát lộc. Chúc cho các em học sinh sức khỏe dồi dào, luôn luôn vui vẻ và 

đạt kết quả cao trong học tập.  

 

        Trân trọng,       

Huỳnh Thị Quí Quí 
 Giáo viên chủ nhiệm Lớp 3 

 

Các em học sinh Lớp 1 trong giờ 

học  
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THÔNG ĐIỆP TỪ VĂN PHÒNG TRƯỜNG 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của Quý Phụ huynh dành cho Nhà trường 

trong thời gian qua.  

Văn phòng Trường SVIS trân trọng thông báo hai hoạt động sẽ được tổ chức vào tháng 02 năm 2016 

như sau: 

STT Nội dung Ngày Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 
Tham quan 
Trường Sỹ Quan 
Không Quân 

Ngày 20-02-2016 
Từ 8h00 sáng 
đến 10h00 
sáng 

Số 3 Biệt Thự, 
Tp. Nha Trang 

Thư thông báo và Phiếu 
đăng ký cho học sinh tham 
gia đã được gửi đến Quý 
Phụ huynh vào ngày 22 
tháng 01 năm 2016 
 

2 
Tham dự Khoá 
học bơi 

Từ ngày 19/02/2016 
đến ngày 18/03/2016 

Thứ Sáu: từ 
15:30 - 16:30 
và Thứ Bảy: 
từ 8:00 - 9:00 

Hồ bơi Yết Kiêu 
Số 10 Yersin, 
Tp. Nha Trang 

 

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 như sau: 

 

Kính chúc Quý Phụ Huynh và các em học sinh đón một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. 

 

              

 

 

 

 

  

Nội dung Thời gian Ghi chú 

Học sinh nghỉ Tết  Từ ngày 30/01/2016 đến 14/02/2016  

Bao gồm Thứ Bảy và Chủ Nhật 
Trường sẽ đóng cửa trong thời 
gian từ ngày 30/01/2016 đến 
ngày 14/02/2106 

Học sinh quay trở lại 
Trường sau kỳ nghỉ Tết 

Thứ Hai, ngày 15/02/2016   

SVIS 

HAPPY NEW YEAR 2016 


