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THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Kính chào Quý Phụ huynh,
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Phụ huynh dành cho Trƣờng Liên cấp Quốc tế
Việt Nam Singapore (SVIS). Để giúp Quý Phụ huynh có thể quyết định việc lựa chọn môi trƣờng giáo dục
phù hợp cho con em mình, chúng tôi rất vui lòng đƣợc mời Quý Phụ huynh tham quan Trƣờng. Chúng tôi
tin rằng một trải nghiệm giáo dục hoàn toàn mới đang chờ đợi Quý Phụ huynh và con em Quý vị tại
SVIS.
Với thiết kế đặc biệt dành cho học sinh Việt Nam:




Chƣơng trình Việt Nam chất lƣợng cao đảm bảo cung cấp những nét ƣu việt nhất của chƣơng
trình giáo dục tại Việt Nam. Học sinh sẽ đƣợc học tất cả các môn học theo giáo trình chuẩn của
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
Ngoài ra, học sinh còn đƣợc học Chƣơng trình Tiếng Anh Cambridge với các giáo viên nƣớc
ngoài có chuyên môn. Chƣơng trình này cung cấp cho học sinh một nền tảng kiến thức vững
chắc và các kỹ năng tiếng Anh vững vàng. Bên cạnh đó, học sinh sẽ có cơ hội tham gia các kì thi
và đƣợc cấp các chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge đƣợc công nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

SVIS tin tƣởng vào một phƣơng pháp tiếp cận giáo dục toàn diện và một môi trƣờng học tập trong đó
học sinh luôn nhận đƣợc sự chăm sóc và hƣớng dẫn trong suốt quá trình học tập
Chúng tôi khuyến khích các em yêu thích việc học tập bằng cách tạo nên những mối liên kết ý nghĩa
thông qua những hoạt động nhóm hay những bài tập sử dụng các thiết bị truyền thông đa phƣơng tiện,
đƣợc bổ trợ bởi các trải nghiệm học tập thực tế nhằm chuẩn bị cho một thế giới trong tƣơng lai năng
động và đa văn hóa.
Môi trƣờng học tập đƣợc thiết kế nhằm kích thích sự phát triển trí tuệ cũng nhƣ nhu cầu tìm hiểu của học
sinh. Các lớp học trong Trƣờng cũng đƣợc thiết kế nhằm khuyến khích sự khám phá, tính tự lập và khả
năng tƣơng tác của học sinh. Những hoạt động trong ngày đƣợc tổ chức phong phú, đa dạng hƣớng tới
từng cá nhân học sinh, nhóm học sinh hoặc cả lớp cùng tham gia.
Chúng tôi tin tƣởng rằng việc bắt đầu học tập từ nhỏ sẽ giúp các em có đƣợc sự khởi đầu thuận lợi sau
này. Đồng thời, thông qua những trải nghiệm thú vị, học sinh sẽ tiếp thu đƣợc các kiến thức để từ đó
phát triển thái độ tích cực cho việc “học tập suốt đời”. Thái độ này sẽ giúp các em rất nhiều trong cuộc
sống tƣơng lai. Ngoài ra, chúng tôi luôn đánh giá cao tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả
giữa Phụ huynh và nhà trƣờng, bởi sức mạnh của mối quan hệ này có ảnh hƣởng trực tiếp đến sự thành
công của các em học sinh.
Chúng tôi rất vui mừng đƣợc chào đón Quý Phụ huynh và các em học sinh đến với Trƣờng SVIS.
Trân trọng cảm ơn.
Ban Giám Hiệu.
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Lớp 10

Học sinh nhập học tại trƣờng vào giữa một Học phần cụ thể sẽ đƣợc xem xét và xếp lớp phù hợp nhất
tùy theo độ tuổi và khả năng học thuật của học sinh.

Thời gian học


Thứ Hai đến Thứ Sáu

8h15 sáng đến 4h15 chiều



Các chƣơng trình ngoại khóa sau giờ học

Theo thông báo của Trƣờng

Ngày học của học sinh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, theo lịch học của Nhà Trƣờng trừ các ngày nghỉ đƣợc
thông báo trong lịch.

CÁC LOẠI PHÍ BẮT BUỘC - Vui lòng tham khảo Phụ lục 1
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