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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, 

Trong tất cả những người Việt Nam chúng ta, ai cũng đã từng 

trải qua tuổi ấu thơ và dù mỗi người có những kỷ niệm thời thơ 

ấu  khác nhau…nhưng ít nhất cũng đã một lần được nghe qua 

Nhạc phẩm “Bụi Phấn” của Nhạc sĩ Vũ Hoàng, ý thơ Lê Văn 

Lộc. 

“Khi Thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục 

giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây 

này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn, để cho 

em bài học hay. Mai sau lớn nên người, làm sao có thể nào 

quên, ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ…” 

Những ca từ mộc mạc, giản dị và trong sáng ấy của Nhạc phẩm 

“Bụi phấn” dường như đã chạm đến góc thiêng liêng nhất trong 

trái tim  những thầy, cô giáo và của rất nhiều thế hệ học trò bởi  

lẽ muôn ngàn lời muốn nói đã được nói ngay từ câu đầu tiên 

của Nhạc phẩm rồi. 

Để gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các nhà giáo trên mọi miền tổ 

quốc, xin trích dẫn câu danh ngôn: “Không có một vĩ nhân nào, 

một anh hùng nào trên đời này lại không qua bàn tay bế ẵm của 

người mẹ, thì trên trái đất này cũng không có một vĩ nhân, một 

anh hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt và sự dạy dỗ của 

người thầy giáo”. 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Andy Joy – Giáo 

viên môn Tiếng Anh 

 Thông điệp từ Cô Dương Thị Thu 

Hạnh – GVCN Lớp 1 

 Thông điệp từ Quản lý VP Trường 
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Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2015, tôi xin gửi đến các bạn đồng nghiệp, các thầy 

giáo, cô giáo đang hàng ngày chăm sóc, dạy dỗ các em học sinh thân yêu,lời chúc sức khỏe và thành 

công trong sự nghiệp “trồng người”. 

Chúc các em học sinh học tập thật giỏi, rèn luyện thật tốt, để không phụ công dạy dỗ của các thầy cô và  

luôn hướng đến một tương lai rực rỡ trên con đường học vấn mà cha mẹ  đã gửi trọn niềm tin vào các 

em khi chọn Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore tại Nha Trang. 

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn ủng hộ, hợp tác với chúng tôi trong việc giáo dục con em mình. Kính 

chúc Quý vị thành đạt trong sự nghiệp và trong cuộc sống 

 

Trân trọng, 

Thầy Đào Trọng Thu 
Hiệu Trưởng 

 

Tập thể giáo viên Trường SVIS nhận hoa nhân ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20-11 từ các em học sinh  
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Thầy Andy đang hướng dẫn bài tập cho 

học sinh lớp 7  

 

THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY ANDY 

 

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

Trong suốt tháng 10 và tháng 11, các em học sinh Lớp 7 đã 

được học rất nhiều chủ đề thú vị. Trong tháng 10, các em 

được học về Nam Mỹvà một số đề tài khác. Chủ đề chính 

của tháng 11 là  về âm nhạc và các nhạc sĩ. 

Mỗi sáng thứ Hai, các em học sinh thuyết trình các đề tài 

Tiếng Anh do các em chuẩn bị bằng PowerPoint. Những chủ 

đề được thuyết trình gần đây gồm đề tài về các quốc gia 

trong khu vực Nam Mỹ, về động vật, các nhà phát minh nổi 

tiếng và các nhạc sĩ nổi tiếng. Trong lúc thuyết trình, các em 

đã tự tin hơn khi nói trước cả lớp, các học sinh còn lại được 

khuyến khích lắng nghe chăm chú để đặt câu hỏi. Mỗi học 

sinh phải biên soạn và trình bày một bài vấn đáp mỗi tuần 

một lần, điều này giúp việc học Tiếng Anh của các em thú vị 

và bổ ích hơn. 

Song song với các bài thuyết trình nhằm rèn luyện kỹ năng 

nói, các em học sinh cũng được rèn luyện kỹ năng viết qua 

các bài tập viết kèm theo những hình ảnh minh hoạ dựa trên 

các chủ đề đã học. Gần đây các em đã viết về đề tài Nam 

Mỹ, các động vật bị tuyệt chủng và trưng bày các tác phẩm 

của mình trong lớp học. Các em đã học được thêm nhiều từ 

vựng qua việc tìm kiếm và tham khảo trực tuyến các đề tài 

bằng Tiếng Anh. 

Tôi rất hài lòng với thái độ của các em học sinh ở trường. 

Các em cư xử lịch sự và chăm chỉ hoàn thành các nhiệm vụ 

được giao. Các đề tài thú vị và những kiến thức mới đang 

chờ đón các em học sinh trong những tháng tới. 

 

Trân trọng,       

                 Andy Joy 
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 

 

Các em học sinh trong giờ học Tiếng Anh của 

thầy James 
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THÔNG ĐIỆP TỪ VĂN PHÒNG TRƯỜNG SVIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ DƯƠNG THỊ THU HẠNH 

 

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

Lại một mùa 20 – 11 vừa qua. Ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày của tri ân và hoài niệm. Mỗi năm đến 

ngày này, tôi cũng như bao người khác đều dành thời gian để tìm về, trò chuyện và dâng tặng cho 

thầy cô của mình những bông hoa tươi thắm nhất. Nhưng năm nay, tôi cũng đã có những học sinh 

của riêng mình. 

“Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” – bài học đầu tiên tôi được học là như 

thế. Đã từng là một học sinh, tôi hiểu được sự truyền thụ kiến thức là cả một quá trình. Và bây giờ là 

một giáo viên, tôi càng hiểu quá trình đó không dễ dàng chút nào. Bởi vì sẽ có khó khăn, có chông 

gai, vấp ngã, có thử thách lòng kiên nhẫn – Và sẽ có lúc ta thấy bế tắc tưởng chừng như dừng lại, 

thậm chí là bỏ cuộc…Nhưng điều đó sẽ không là gì khi ta có đủ nhiệt huyết để phấn đấu, khi bên ta 

là những nụ cười của trẻ thơ, là sự quý trọng từ trong đôi mắt các em và là niềm vui khi chứng kiến 

từng lớp trẻ thơ ấy trở thành những người thành công trong cuộc sống, có ích cho xã hội này. 

Chúng tôi dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục. Mang tâm huyết, sự yêu thương và hy 

vọng đặt trên mỗi thế hệ học sinh và gieo mầm hạt giống tri thức cho những chồi non mới. Với tôi –

một nhà giáo chân chính là khi nhận được sự kính trọng chân chính từ tất cả mọi người – đặc biệt là 

những học sinh đã đi qua cuộc đời mình. Để mỗi năm đến ngày này, chúng tôi sẽ lại thấy những học 

sinh thân yêu giờ đã lớn khôn, đã tự bước đi trên đôi chân của mình. Nhưng không bao giờ thay đổi 

vẫn là nụ cười chân chất nở trên môi các em, vẫn là ánh mắt yêu thương, quý trọng luôn nhìn chúng 

tôi thuở nào. Và điều đó sẽ theo chúng tôi – những người đưa đò trong suốt hành trình không ngừng 

nghỉ – mãi mãi! 

 

        Trân trọng,       

Dương Thị Thu Hạnh 
 Giáo viên chủ nhiệm Lớp 1 

 

Các em học sinh Lớp 1 trong giờ 

học  
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THÔNG ĐIỆP TỪ VĂN PHÒNG TRƯỜNG SVIS @ NHA TRANG 

 

Đồng phục học sinh 

Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý rằng tất cả học sinh phải tuân thủ các quy định về việc mặc đồng phục khi 

đến trường. Vui lòng tham khảo chi tiết về hình ảnh cũng như những quy định trong Sổ tay học sinh. 

Đồng phục trường Quốc tế Singapore được thiết kế với nhiều nét riêng biệt, bắt mắt thể hiện đặc trưng 

riêng của trường. Vì lý do an toàn và để dễ nhận biết học sinh của trường, tất cả các em được yêu cầu 

mặc đúng đồng phục quy định trong suốt thời gian học tại trường.  

Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý và hỗ trợ Nhà trường về đồng phục học sinh như sau: 

Nhà trường quy định tất cả học sinh từ Tiểu học trở lên đều phải mang giày phù hợp với quy định như 
trong sổ tay học sinh, giày nên có màu trắng, xám hoặc đen và quan trọng nhất là phải kín mũi để bảo vệ 
bàn chân của học sinh khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc trong các tiết học thể dục.  
 
Đưa đón học sinh 

SVIS @ Nha Trang cung cấp chương trình giáo dục chất lượng và chỉ giám sát học sinh trong giờ học. 

Nhân viên trường được đào tạo chuyên nghiệp nhằm đảm bảo sự an toàn và chăm sóc tốt nhất cho tất 

cả các em từ 8h00 sáng đến 5h00 chiều mỗi ngày. 

Các nhân viên chỉ có mặt tại trường trong khoảng thời gian nêu trên và Nhà trường không thể đảm bảo 

sự an toàn của học sinh ngoài thời gian đó. Nhà trường hi vọng tất cả học sinh của trường bao gồm các 

lớp Tiểu học và Trung học cơ sở đều ra về không trễ hơn 5h00 chiều mỗi ngày. 

Giờ học của các lớp kết thúc vào lúc 4h00 chiều. Các em nên được đón về trong thời gian này. Đối với 

những học sinh tham gia câu lạc bộ, Quý Phụ huynh vui lòng đến đón các em lúc 5h00 chiều. 

Các em học sinh chơi ở khu vực sân chơi phải đảm bảo bóng, đồ chơi và các dụng cụ khác được thu 

dọn và trả về chỗ cũ lúc 5h00 chiều.  

Quý Phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian hợp lý để tiện việc đưa đón các em trước 5h00 chiều nhằm 

đảm bảo sự an toàn cho các em ngoài giờ học. 

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Phụ huynh 
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TRƯỜNG SVIS @ NHA TRANG CẬP NHẬT LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 1  

NĂM HỌC 2015 – 2016 

 

Lịch Kiểm tra Học kì 1 Khối Tiểu học 

 

Lịch Kiểm tra Học kì 1 Khối Trung học Cơ sở 

 

 

 

 

 

Ngày Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

14-12-15 
Tiết 1: Tiếng Việt (Đọc) 
Tiết 2: Tiếng Việt (Viết) 

Tiết 1: Tiếng Việt (Đọc) 
Tiết 2: Tiếng Việt (Viết) 

Tiết 1: Toán Tiết 4: Khoa học Tiết 3: Khoa học 

15-12-15 
Tiết 1: Toán Tiết 1: Toán Tiết 1: Tiếng Việt (Đọc) 

Tiết 2: Tiếng Việt (Viết) 
Tiết 7: Toán Tiết 3: Toán 

16-12-15 
      Tiết 3: Tiếng Việt (Đọc) 

Tiết 4: Tiếng Việt (Viết) 
Tiết 7: Lịch sử 

Tiết 6: Lịch sử 

17-12-15 
      Tiết 5: Địa lý Tiết 6: Địa lý 

18-12-15 
        Tiết 3: Tiếng Việt (Đọc) 

Tiết 4: Tiếng Việt (Viết) 
      

Ngày Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 

14-12-15 
Tiết 5, 6: Ngữ văn  
(13:45 bắt đầu thi)  

Tiết 1, 2: Ngữ văn 
(07:45 bắt đầu thi) 

15-12-15 
 

Tiết 5, 6: Ngữ văn 
(13:45 bắt đầu thi) 

Tiết 1, 2: Toán 
(07:45 bắt đầu thi) 

16-12-15 
Tiết 1, 2: Toán 

(07:45 bắt đầu thi) 

 
Tiết 5, 6: Toán 

(13:45 bắt đầu thi) 
 

18-12-15 Tiết 4: Sinh học Tiết 5: Địa lý 
Tiết 3: Tin học 

Tiết 6: Công nghệ 

21-12-15 
Tiết 3: Địa lý 

Tiết 5: Tin học 
Tiết 3: Sinh học 

Tiết 7: Vật lý 
Tiết 3: Công dân 
Tiết 6: Hoá học 

22-12-15 
Tiết 3: Công dân 
Tiết 6: Lịch sử 

Tiết 3: Công nghệ 
Tiết 6: Lịch sử 

Tiết 4: Sinh học 
Tiết 6: Địa lý 

23-12-15 
Tiết 3: Công nghệ 

Tiết 7: Vật lý 
Tiết 3: Tin học 

Tiết 7: Công dân 
Tiết 3: Lịch sử 
Tiết 6: Vật lý 

Các em học sinh Lớp 1 trong giờ 

học  

Chúc các em học sinh Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore đạt kết quả tốt trong kỳ 

kiểm tra Học kì 1 sắp tới. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH THAM GIA CÁC SỰ KIỆN 

TRONG THÁNG 10 VÀ 11 NĂM HỌC 2015 – 2016 

LỄ HỘI HALLOWEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh tham gia hoá trang và dùng tiệc nhẹ trong ngày Lễ 

Halloween 

Các em học sinh tham gia các trò chơi được tổ chức vào ngày Lễ 

Halloween 



 
 

 

 

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE  

@ NHA TRANG     
Tháng 10 và tháng 11 năm 2015 

 

 

 
 

Địa chỉ:     Khu dân cư Vỉnh Điềm Trung, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại (058) 625 1178 

Email:                enquiry@nt.svis.edu.vn    

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh Nguyễn Đức Tâm – Lớp 7 và Doãn Cẩm 

Tú – Lớp 6 phụ trách làm MC cho chương trình 

Tiết mục văn nghệ sôi nổi của tập thể học 

sinh lớp 7 

Tiết mục độc tấu đàn Organ của học 

sinh Hồng Nhật Yến Nhi - Lớp 7  

Tiết mục văn nghệ của tập thể học sinh lớp 3 



 
 

 

 

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE  

@ NHA TRANG     
Tháng 10 và tháng 11 năm 2015 

 

 

 
 

Địa chỉ:     Khu dân cư Vỉnh Điềm Trung, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại (058) 625 1178 

Email:                enquiry@nt.svis.edu.vn    

THAM QUAN VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG 

 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh chăm chú lắng nghe cô Hướng dẫn viên thuyết minh trong quá trình 

tham quan tại Viện Hải dương học Nha Trang 

Các em học sinh thích thú ngắm sinh vật biển  Tập thể thầy cô và học sinh trường SVIS 

chụp ảnh kỉ niệm tại Viện Hải dương học 

Nha Trang 


