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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Năm học đầu tiên của thầy, trò Trường Liên cấp Quốc 

tế Việt Nam Singapore Nha Trang sắp kết thúc, nhưng đó lại 

là sự khởi đầu cho cuộc hành trình dài phấn đấu để tiến bước 

đi lên của Trường. 

Các em học sinh từ nhiều quốc gia khác nhau có nền 

văn hoá khác nhau, trình độ, nhận thức khác nhau… đã cùng 

về đây học tập dưới mái trường này. Đó là đặc điểm khác biệt 

cơ bản của Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore Nha 

Trang với các đơn vị giáo dục khác trong địa bàn thành phố 

Nha Trang. 

Hẳn không ít người trong chúng ta đã có những băn 

khoăn và đặt ra câu hỏi: Trẻ em đến đây sẽ được học tập, 

chăm sóc như thế nào với một trường vừa đi vào hoạt động? 

Hãy thử nhìn gương mặt trẻ khi đến trường với thầy, 

với bạn. Và hãy nhìn trẻ trở về nhà sau một ngày học tập; hãy 

quan sát thái độ trẻ với những người xung quanh, với sách 

vở…chắc hẳn chúng ta đã nhận ra những điều mà chúng ta 

mong đợi đang trở thành hiện thực. 

Giáo dục và kết quả của sự giáo dục luôn được hình 

thành từ nhiều điều kiện và cần có thời gian; mà ở đó điều kiện 

quan trọng nhất là sự hợp tác giữa nhà trường với Phụ Huynh 

học sinh.  

  

       
 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 

 Thông điệp từ Cô Đỗ Thị Thu Thủy – 

Giáo viên Chủ nhiệm Lớp 1 

 Thông điệp từ Quản lý Văn Phòng và 

Vận hành Trường 

 

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH 

 

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 

 

 

 

 

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 đam mê học tập lâu dài cho các em học sinh. 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục – đào 
tạo, kết hợp những giá trị phương Đông với những kiến thức và 
kỹ năng cần thiết để hoà nhập vào xã hội toàn cầu. 
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Ngạn ngữ phương Đông có câu rằng: Sự học cũng ví 

như người chèo thuyền ngược dòng, nếu buông tay chèo thuyền 

sẽ trôi về bến cũ. 

“…Chúng tôi rất tin tưởng vào sự dạy dỗ và chăm sóc 

các con của các thầy, cô giáo trong trường và chúng tôi kêu gọi 

sự ủng hộ của Phụ Huynh chúng ta với Trường Liên cấp Quốc 

tế Việt Nam Singapore!. Đó là những lời phát biểu chân thành, 

thiện cảm của Madam Trúc và Madam Trang đại diện cho Phụ 

huynh học sinh đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và truyền 

hình Khánh Hòa nhân dịp năm mới 2015 khi nói về Trường 

chúng tôi. 

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn Trường 

Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore Nha trang để gửi con em 

quý vị cho chúng tôi chăm sóc, dạy dỗ. Sự lựa chọn của quý vị 

là sự bảo đảm bằng Vàng và động cơ mạnh mẽ giúp chúng tôi 

vượt qua những thách thức đầu tiên trên hành trình xây dựng 

Trường trở thành một Trung tâm đào tạo chất lượng cao, toàn 

diện trên địa bàn và khu vực. 

Trân trọng, 

Thầy Đào Trọng Thu 
Hiệu Trưởng 
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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ ĐỖ THỊ THU THỦY 

Xin chào Quý phụ Huynh, toàn thể giáo viên – cán bộ công nhân 

viên và các em học sinh thân mến! 

Thế là chúng ta cũng đã kết thúc HKI trong sự thành công về 

kết quả học tập cũng như các hoạt động ngoại khoá của nhà 

trường. Trong sự thành công ấy, không thể không kể đến sự nỗ 

lực học tập và hoạt động của các em học sinh, không thể không 

kể đến những vất vả, lo toan, những sáng tạo trong phương 

pháp giảng dạy của tất cả các thầy cô giáo, không thể không kể 

đến những bữa ăn với bao công sức của các cô tạp vụ, nhà 

bếp...  

Vì vậy có thể nói, sự thành công của HKI này là sự thành công 

của tất cả chúng ta – Gia đình SVIS. 

Và tôi hi vọng rằng, trong HKII tới, chúng ta không những chỉ 

giữ vững phong độ ấy, mà còn phải tiến xa và tiến cao hơn nữa 

về tất cả mọi mặt để xứng đáng “ 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”. 

Cũng một điều không thể thiếu trong sự thành công ấy, đó chính 

là sự ủng hộ từ Quý phụ Huynh đối với trường SVIS Nha Trang 

chúng tôi. Vì vậy chúng tôi mong Quý phụ Huynh hãy tiếp tục 

cùng đồng hành và góp ý thêm cho chúng tôi để gia đình SVIS 

chúng ta ngày một lớn mạnh. 

Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình từ Quý Phụ Huynh. 

Xin gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến tất cả Thầy Cô, Quý 
Phụ Huynh và các em học sinh! 

Trân trọng,       

      Cô Đỗ Thị Thu Thủy 
Giáo viên chủ nhiệm Lớp 1 

 

Các em học sinh Lớp 1 trong 

giờ học  

Các em học sinh SVIS trong giờ học 

môn Tin học 

Các em học sinh Lớp 1 trong giờ học  
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Quang cảnh buổi lễ Tất niên tại trường SVIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG ĐIỆP TỪ QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

TRƯỜNG 

SVIS trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh 

rằng trường chúng ta đã vừa có một giáo viên 

mới là cô Tiffany. Cô Tiffany sẽ thay thế thầy 

Mario trong việc giảng dạy môn Tiếng Anh. Thầy 

Mario đã không tiếp tục công tác tại trường vì 

Thầy phải quay về nước vì lý do cá nhân. Cô 

Tiffany đã có 17 năm kinh nghiệm trong việc 

giảng dạy bộ môn Tiếng Anh, với chuyên ngành 

Thạc Sĩ về giáo dục, ngôn ngữ học và cử nhân 

xã hội học. Cô Tiffany đã giảng dạy tại 1 trong hệ 

thống trường của KinderWorld tại Đà Nẵng và 

nay cô sẽ tiếp tục giảng dạy các em cho bộ môn 

Tiếng Anh tại SVIS chúng ta ở Nha Trang. 

Chương trình sinh hoạt ngoại khoá là một trong 

những hoạt động thiết thực và bổ ích dành cho 

các học sinh tại SVIS, các em học sinh sẽ được 

khám phá thế giới thiên nhiên, tham quan và tìm 

hiểu về thế giới xung quanh mình 

Nhằm trau dồi, nâng cao kĩ năng sống cho học 

sinh, Trường sẽ tổ chức cho toàn thể học sinh 

tham gia khóa học kĩ năng bơi vào tháng 4 năm 

2015. Khóa học này sẽ giúp cho các học sinh 

biết cách xử lý tình huống như khi đột nhiên bị 

rơi xuống nước, kỹ năng vượt qua nỗi sợ, đứng 

nước và những bài học tình huống khác. 

Rất cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của Quý phụ 

huynh dành cho nhà trường. Mọi ý kiến đóng góp 

và phản hồi từ Quý vị phụ huynh luôn được Nhà 

Trường mong đợi. 

      

  Trân trọng, 

              Cô Lê Diệp Thúy Ngọc  
Quản lý Văn phòng  và Vận hành Trường SVIS 

 

Các em học sinh Lớp 3 biểu diễn tiết 

mục văn nghệ hát và múa  


