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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Ngày phụ huynh đưa con 

đến trường, các em học sinh quay trở lại trường học sau thời gian 

nghỉ hè và hân hoan chào đón năm học mới với nhiều điều mới 

mẻ phía trước. Thầy Cô cùng các em học sinh ai cũng vui vẻ, phấn 

khởi đón chào năm học mới 2020-2021. 

Các em học sinh lớp Một đều là những gương mặt mới với vẻ ngây 

thơ trong sáng trong buổi khai trường đầu tiên khi bước vào cấp 

1. Trước thềm năm học mới, cô mong các em sẽ luôn cố gắng 

không ngừng chăm chỉ học tập, ra sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức 

tác phong để ngày càng học tập tốt hơn, tiến bộ nhiều hơn, xứng 

đáng hơn với sự mong đợi và kỳ vọng của thầy cô và các bậc cha 

mẹ, để góp phần làm dày thêm thành tích của ngôi trường SVIS 

thân yêu. Các em học tập thật tốt để trường SVIS luôn giữ vững 

truyền thống là một trường chất lượng cao trong ngành giáo dục, 

là trường đào tạo ra các công dân tốt, ưu tú có ích cho đất nước. 

Kính chúc quý Thầy cô giáo, Anh chị em nhân viên trường SVIS, 

quí phụ huynh dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. 

Chúc các em học sinh mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan và đạt 

được ước mơ của mình trong cuộc sống. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Chúc mừng các em lớp 12 đã 

đậu Tốt Nghiệp THPT năm 2020 

 Giờ học chuẩn hóa và các lưu ý 

chung 

 Môn IELTS lớp 12 

 Thông điệp từ cô giáo Tiểu Học 

 Thông điệp từ thầy giáo Trung 

Học 

 Chào mừng các em học sinh 

Lớp 1 
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GIỜ HỌC CHUẨN HÓA VÀ CÁC LƯU Ý CHUNG 

1.  Lịch năm học 2020 – 2021 : từ 17/08/2020 đến 

18/06/2021 

2. Giờ học được chuẩn hóa từ năm 2020 – 2021 : 

- 08 :20 : sinh hoạt đầu giờ 

- 08 :40 : bắt đầu tiết 1 

- 16 :00 : kết thúc giờ học 

3. Các trường hợp học sinh đi học muộn (sau 8 :40 sáng 

và 12 :40 chiều sau giờ ăn trưa) hoặc về sớm trước 

giờ tan học (16 :00), phụ huynh cần điền vào mẫu xin 

đi muộn hoặc về sớm tại văn phòng trường. 

4. Giờ ăn trưa : từ 11 : 50 đến 12 :40 

- Những học sinh về nhà ăn trưa cần quay trở lại 

trường học trước 12 :40 để vào học tiết 5. 

- Những học sinh không đăng ký ăn tại trường, phụ 

huynh vui lòng chuẩn bị suất ăn để học sinh mang 

theo hoặc phụ huynh gởi tại cổng bảo vệ trước giờ 

ăn trưa. Hộp thực phẩm mang đến trường cần ghi 

rõ tên, lớp của học sinh. 

5. Phụ huynh cần điền vào mẫu «  Đăng ký/ Không Đăng 

ký dịch vụ ăn uống » và gởi lại văn phòng trường vào 

đầu năm học. 

6. Học sinh không được phép tự gọi thức ăn bên ngoài 

mang vào trường. Toàn bộ thực phẩm mang cho học 

sinh đều do phụ huynh chuẩn bị và mang đến trường 

cho con. 

7. Học sinh cần trang bị bình nước uống riêng và mang 

về nhà súc rửa mỗi ngày. 

8. Phụ huynh đưa đón con tại cổng trường, sử dụng 

« Phiếu đón học sinh ra cổng » đã được phát đến học 

sinh vào đầu năm học. 

9. Học sinh cần mặc đúng đồng phục của trường khi đi 

học, mang giày kín mũi. Trường hợp học sinh ngoại cỡ 

(không vừa với kích thước đồng phục có sẵn nào của 

trường) thì cần liên hệ văn phòng trường để được 

hướng dẫn may đo phù hợp. 

 

 

 

 

 

Chúc mừng các em học sinh lớp 12 đã đậu Tốt Nghiệp THPT 

năm học 2019 – 2020 

STT Tên học sinh 

1 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 

2 Nguyễn Thị Hải Hà 

3 Phan Quang Hưng 

4 Nguyễn Vĩnh Khánh 

5 Nguyễn Ngọc Hương Lan 

6 Hoàng Huy Minh 

7 Nguyễn Lê Hải Như 

8 Phan Tường Vy 
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Môn IELTS của Lớp 12 

Lớp 12 là một năm nhiều áp lực đối với học sinh trên khắp Việt 

Nam và điều này bao gồm cả những học sinh năm cuối tài năng 

của chúng tôi tại SVIS. Đây cũng đại diện cho năm học tiếng Anh 

“chính thức” cuối cùng của các em và vì lý do này, trường đã giới 

thiệu khóa học IELTS, bài kiểm tra cuối cùng, vào lớp 12. 

IELTS là hệ thống đo lường mức độ thông thạo ngôn ngữ của 

những người muốn học tập hoặc làm việc ở nơi sử dụng tiếng 

Anh như một ngôn ngữ giao tiếp. Nó sử dụng thang điểm chín 

cấp độ để xác định rõ các mức độ thông thạo, từ người không 

chuyên (thang điểm số 1) đến chuyên gia (thang điểm số 9). 

Dưới đây là một số mẹo cho bài thi Nói IELTS: 

1. Đảm bảo nói đủ to vì bạn sẽ được ghi âm khi làm kiểm tra. 

2. Mỉm cười và giao tiếp bằng mắt với giám khảo 

3. Đừng ngần ngại yêu cầu giám khảo lặp lại câu hỏi khi bạn gặp 

khó khăn trong việc hiểu rõ chúng. 

4. Đừng đưa ra câu trả lời chỉ một từ, mà hãy trả lời câu gồm 

nhiều thông tin hơn. 

5. Giữ một tốc độ ổn định và không cố gắng ghi nhớ câu trả lời 

của các đề mẫu. 

6. Đi vào chủ đề được đưa ra. Đừng thay đổi chủ đề nếu không 

giám khảo sẽ nghĩ rằng bạn lạc đề và có thể cho bạn điểm thấp 

hơn. 

7. Lịch sự và không phô trương kiến thức vì bạn được đánh giá 

về khả năng giao tiếp và chủ động trong cuộc trò chuyện. 

Thầy Riccardi Bessard – Giáo viên Tiếng Anh 

 

 

 

 



 

Page 4 of 5 

 

   

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE 

@ NHA TRANG     
Tháng 08 năm 2020 

 

                                                                                            
                                                                                              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 Giáo Tiểu Học 

Kính thưa Quý Phụ Huynh, 

Ngày nay dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

không còn là một khái niệm xa lạ đối với hầu hết giáo viên. Hiện 

các giáo viên trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore đã và 

đang thực hiện tốt nhiệm vụ này. Trên lớp, Giáo viên đã ứng dụng 

các phương pháp dạy học tích cực : thảo luận nhóm, trò chơi trực 

quan,…kết hợp với công nghệ thông tin để đem lại sự vui vẻ, hứng 

thú, kích thích sự tự học và tự khám phá tri thức trong các tiết học. 

Qua đó, các em rút ra được nhiều bài học về kĩ năng hợp tác, làm 

việc nhóm sao cho hiệu quả.  

Dạy học không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy kĩ năng, thái độ nhằm 

phát triển năng lực để đào tạo những con người thích ứng với 

những nhu cầu hiện tại của xã hội. Học sinh trường SVIS Nha 

Trang đã được tiếp cận và làm quen dần với cách học chủ động, 

mang lại những hiệu quả nhất định. Giáo viên chúng tôi sẽ cố gắng 

hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học. Vì vậy, tôi rất mong Quý 

Phụ Huynh cùng đồng hành và hỗ trợ đội ngũ Giáo viên để đem 

lại kết quả giáo dục tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn. 

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương – Giáo Viên Tiểu Học 

Thông điệp từ Thầy Giáo Trung Học 
 
Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Năm học 2020-2021 đã bắt đầu trong tinh thần phấn khởi, háo 
hức của thầy và trò trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore. 
Chúng ta đang sinh sống, làm việc và học tập trong giai đoạn dịch 
Covid-19 phức tạp. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn không làm chậm đi 
sự quyết tâm chinh phục kiến thức của thầy và trò. 
 
Với mục tiêu truyền tải kiến thức phong phú đến cho các em học 
sinh dù học tại lớp hay tại nhà, thầy cô giáo trường SVIS Nha 
Trang đã và đang tiếp tục đầu tư đa dạng hóa giáo án, những 
phương thức truyền đạt khác nhau như dạy online, bài tập tự 
luyện, các chủ đề nghiên cứu, bài luận…để luôn sẵn sàng thích 
ứng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn diễn biến phức 
tạp. 
 
Năm học 2019 - 2020, chúng tôi đã làm rất tốt công việc dạy và 
học online, đảm bảo đáp ứng đủ lượng kiến thức cần thiết theo 
quy định của chương trình học. Trong năm học này, nếu tiếp tục 
thực hiện việc giãn cách xã hội thì thầy mong các em học sinh sẽ 
phối hợp tốt hơn với thầy cô để việc học tập tại nhà mang lại hiệu 
quả cao hơn nữa. 
 
Cuối cùng, xin chúc quý phụ huynh dồi dào sức khỏe, chúc các 

em học sinh chăm học và tiến bộ mỗi ngày.  

 

Thầy Nguyễn Trung Tĩnh – Giáo Viên Trung Học 
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CHÀO MỪNG HỌC SINH LỚP 1 

     Lại một năm học mới sắp bắt đầu với những điều đầy bổ ích và 

thú vị. Năm học này, Trường SVIS@ Nha Trang lại hân hoan chào 

đón các em học sinh Lớp 1 – lớp học đầu tiên trong cuộc đời học 

sinh của mỗi người. 

     Để các em học sinh có thể thực hiện tốt các quy định về nề nếp 

cũng như học tập của nhà trường, các em đã được rèn luyện các 

kỹ năng tại lớp như sau: 

1. Tư thế ngồi học 

Lưng thẳng, mắt luôn nhìn lên bảng, không được cúi gằm mặt.  Khi 

viết bài khoảng cách từ mắt đến vở 25 – 30cm. Hai chân thoải mái, 

không co duỗi. 

 

2. Cách cầm bút đúng 

Cầm bút bằng ba đầu ngón tay ở bàn tay phải: ngón trỏ, ngón cái, 

ngón giữa và nghiêng góc 450
 

 

3. Cách giơ tay phát biểu 

Khi muốn phát biểu, học sinh cần giơ tay đúng và đẹp: tay trái đặt 

dưới, tay phải đặt trên và các ngón tay khép lại hướng lên phía 

trên. 

 

4. Xếp hàng 

Tự nối đuôi nhau bạn thấp xếp trước, bạn cao xếp sau. Tự điều 

chỉnh cho thẳng hàng và biết đáp lời khi nghe lớp trưởng hô. 

 

5. Chào hỏi lễ phép 

Khi đến trường hoặc vào lớp các con đã biết chào thầy, cô giáo, 

khách đến thăm trường, các anh chị lớp lớn trong trường, các cô 

chú cán bộ nhân viên trong nhà trường. 

  

     Năm học mới với những trải nghiệm mới, tôi rất mong muốn 

các em học sinh sẽ có những kiến thức bổ ích cũng như những 

niềm vui lớn khi học tại trường SVIS Nha Trang. Đồng thời cô cũng 

mong muốn nhận được sự hỗ trợ cũng như phối hợp của Quý Phụ 

huynh trong công tác giáo dục và rèn luyện các em. 

Kính chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh dồi dào sức khỏe. 

Chúc trường SVIS Nha Trang chúng ta có một năm học mới nhiều 

thành công trong sự nghiệp trồng người. 

Cô Dương Thị Thu Hạnh – Giáo viên Tiểu Học 

 

 

 


