
 

Page 1 of 3 

 

   

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE 

@ NHA TRANG     
Tháng 08 năm 2017 

 

                                                                                            
                                                                                              www.nt.svis.edu.vn 

   

 

 

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

         Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  Điện thoại : +84 258 625 1178 

  Hộp thư    :  enquiry@nt.svis.edu.vn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính thưa Quý Phụ Huynh và Các Em Học Sinh, 

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã đạt được một số thành quả 

nhất định trong việc dạy và học. Trong năm học mới 2017-2018 nhà 

trường phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa để trở thành trường 

“Chất lượng-Hiệu quả-Danh tiếng”.   

Thầy và trò trường SVIS @ Nha Trang sẽ cùng nhau thực hiện: 

+ Áp dụng những phương pháp dạy học đổi mới và tiên tiến giúp học 

sinh có hứng thú và say mê học tập lâu dài. 

+ Tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, 

tăng kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề 

thực tiễn. 

+ Tiếp tục tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, rèn tác 

phong “công nghiệp” là đặc trưng riêng của thầy trò SVIS, chuẩn bị 

cho học sinh sự tự tin bước để bước vào cuộc sống tự lập. 

Trường SVIS @ Nha Trang nhiệt liệt chào đón các em học sinh của 

trường trong năm học mới 2017-2018. Chúc các em luôn tràn đầy 

sinh lực quyết tâm, chủ động sáng tạo để rèn luyện học tập tốt và sẵn 

sàng cho tương lai của mình.  

Kính chúc thầy cô, anh chị CBNV và quý vị phụ huynh sức khỏe, nhiều 

thành công trong cuộc sống. 

                                Hiệu trưởng 

                            Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ hiệu trưởng 

 Nội quy chung năm học 2017-

2018 

 Các câu lạc bộ ngoài giờ Term 1 

 Khóa kỹ năng sống ½ ngày cho 

học sinh cấp 2, 3 
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NỘI QUY CHUNG NĂM HỌC 2017-2018 

1. Học sinh đi học đúng giờ, vào lớp lúc 08 :30 và ra về lúc 

16:15.  

2. Học sinh tập trung chào cờ trên hội trường vào thứ Hai tuần 

đầu tiên của tháng lúc 08:00. 

3. Học sinh tập trung trên hội trường lúc 08:00 các ngày thứ Tư 

và Thứ Sáu hàng tuần để tham gia các tiết sinh hoạt kỹ năng 

sống. 

4. Học sinh mặc đồng phục của trường đúng quy định. 

5. Học sinh không được phép ra khỏi trường đến khi có phụ 

huynh đón sau giờ học chính khóa và ngoại khóa. 

6. Học sinh ăn trưa từ 11:45 đến 12:45, thư giãn, nghỉ ngơi, vui 

chơi tự do trong khuôn viên trường, tại thư viện và hội trường. 

7. Đối với học sinh không đăng ký suất ăn tại trường, phụ huynh 

cần chuẩn bị thức ăn cho học sinh mang theo hoặc gởi bảo 

vệ đưa vào căn tin cho học sinh. Hộp thực phẩm phải được 

bọc kỹ, dán nhãn, ghi rõ tên, lớp của học sinh. 

8. Học sinh không về nhà ăn trưa trừ trường hợp bất khả kháng. 

Phụ huynh cần có thư cam kết đảm bảo an toàn đưa đón học 

sinh khi đi và trở lại trường.  

9. Học sinh cần giữ vệ sinh chung cho lớp học, hành lang, căn 

tin, sân chơi tập thể. 

10. Học sinh sử dụng tự do các dụng cụ thể dụng thể thao vào 

các giờ giải lao và để gọn vào kho sau khi sử dụng. 

11. Các vật dụng, tư trang của học sinh cần ghi tên, dán nhãn để 

dễ tìm kiếm khi thất lạc.  

 

TRAO ĐỔI GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH 

Tất cả học sinh đều được phát Sổ tay Học sinh. Đây là cầu nối giao 

tiếp quan trọng giữa Giáo viên và Phụ huynh, đồng thời nó cũng là sổ 

ghi bài tập về nhà và những dặn dò mà học sinh cần phải làm. Học 

sinh phải mang theo Sổ tay Học sinh đến trường mỗi ngày.  

Quý Phụ huynh xác nhận đã đọc các thông tin trong Sổ tay này bằng 

cách kí tên vào trang 1 của Sổ tay và vào mỗi báo cáo hàng tuần.  

Nếu Quý Phụ huynh cần gặp Giáo viên Chủ nhiệm hoặc Hiệu trưởng, 

vui lòng báo với nhân viên văn phòng để được sắp xếp.  

Ngoài ra, trường có thùng thư đặt tại căn tin để phụ huynh đóng góp 

ý kiến (nếu có).  
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 KHÓA KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CẤP 2,3 

Nhà trường đã tổ chức khóa kỹ năng sống « Hoạt động nhóm » 

cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 từ ngày 29/08 đến 31/08/2017.  

Chương trình được thiết kế và thực hiện bởi công ty Outward 

Bound Việt Nam nhằm phát huy kỹ năng làm việc theo nhóm, sự 

tương tác lẫn nhau và các kỹ năng giao tiếp, tạo động lực khởi đầu 

cho một năm học mới tràn đầy tự tin, năng động và hiệu quả. 

CÁC CÂU LẠC BỘ NGOÀI GIỜ TERM 1 

Bóng rổ Thứ Hai + Tư 

Cầu lông Thứ Hai + Tư 

Vẽ Thứ Hai + Sáu 

Aerobic Thứ Ba + Năm 

Luyện chữ đẹp Thứ Tư 

Làm thủ công Thứ Năm 

Teakwondo Thứ Hai + Tư 

Đọc sách thư viện Thứ Hai + Năm 

Hướng dẫn làm BT về 
nhà (cấp 2, 3), môn 
Toán 
 

Thứ Tư + Sáu 

Hướng dẫn làm BT về 
nhà (cấp 1) 

Thứ Tư + Sáu 

 

 

 

 

 

 

 


