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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính Chào Quý Phụ huynh, 

Chào các đồng nghiệp, 

Ngày 20/11 hàng năm là ngày hội truyền thống của ngành giáo 

dục Việt Nam, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta- 

truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Ngày 20/11 là dịp để các 

thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, 

để mọi ngành nghề và toàn xã hội chia sẻ niểm vui, tri ân những 

người đã đóng góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp 

trồng người cao cả góp phần xây dựng đất nước phồn vinh và 

hạnh phúc. 

Hòa trong không khí hân hoan cả nước kỷ niệm ngày nhà giáo 

Việt Nam, những ngày qua tại trường SVIS Nha Trang có nhiều 

hoạt động TDTT ( thi kéo co, đá bóng, điền kinh, giao lưu bóng rổ 

với trường bạn), văn nghệ, báo tường...sôi nổi của GV-NV và hoc 

sinh. Năm nào cũng vậy không khí náo nức của ngày khai trường 

vừa lắng xuống thì chúng ta lại vui mừng cố gắng lập nhiều thành 

tích chào mừng ngày lễ tôn vinh các thầy cô giáo (20/11), trong 

ngày này nhận được những bông hoa điểm 10, đón những vần 

thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của 

các em học sinh, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm sức 

sống, như dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu 

trường, yêu lớp nhiều hơn. 

Kính chúc quí thầy cô giáo ,anh chị em nhân viên sức khỏe, hạnh 

phúc, chúc các em học sinh học tập tốt xứng đáng là con ngoan 

của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô, phấn đấu hết mình để trở thành 

chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam tươi đẹp. 

Chúc quí phụ huynh sức khỏe, luôn hỗ trợ và đồng hành với nhà 

trường trong mọi hoạt động. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Thông điệp từ giáo viên Vật Lý 

 Tháng 11 trong tôi 

 Để có kết quả thi tốt  

 IELTS – Bài kiểm tra tiếng Anh 

nền tảng 

 Khám sức khỏe học sinh và 

BHYT 
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THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁO VIÊN VẬT LÝ 

Kính chào quý phụ huynh, 

Những phương pháp dạy học mới mang lại hiệu quả cao đang 

được các giáo viên trường Quốc tế Việt Nam Singapore áp 

dụng rất tốt. Trong đó có phương pháp dạy học STEM. 

Giáo dục STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa 

trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các 

phương pháp giáo dục tiến bộ, linh hoạt nhất như Học qua dự 

án - chủ đề, Học qua trò chơi và đặc biệt phương pháp Học qua 

thực hành luôn được áp dụng triệt để cho các môn học tích hợp 

STEM. 

Những kiến thức và kỹ năng được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ 

cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn 

có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm 

trong cuộc sống hằng ngày. 

Qua tiết học STEM, học sinh cảm thấy rất hào hứng. Bên cạnh 

đó còn phát triển được khả năng sáng tạo và kĩ năng làm việc 

nhóm của mình. 

Cuối cùng, xin chúc quý phụ huynh nhiều sức khỏe và thành 

đạt! 

 

 

 

THÁNG 11 TRONG TÔI 

Hằng năm, cứ mỗi khi gió heo may về với một chút hanh hao se 

lạnh, tia nắng vàng cuộn mình trong những chiếc lá khô, tháng 

11 về với bao thương nhớ, bao nỗi niềm bồi hồi, xao xuyến. Có 

những người con mái tóc đã bạc theo năm tháng vẫn trọn một 

tấm lòng kính yêu Thầy Cô giáo năm xưa. Và những học trò 

hôm nay luôn viết ơn công lao nâng bước của các Thầy các Cô.  

Thầy Cô! Hai tiếng ấy thật thân thương biết bao. Bằng tấm lòng 

yêu người, yêu nghề. Thầy Cô chính là người dìu dắt bao thế hệ 

học trò trên con đường đi tới tương lai. 

Ngay lúc này đây, tất cả chúng ta đều cùng hướng về 20/11, 

ngày tôn vinh các Nhà giáo Việt Nam. Xin vạn lần gửi những lời 

tri ân chân thành đến các Thầy các Cô – những người đã thắp 

sáng bao ước mơ, hoài bão của học trò.  

Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, với tất cả 

tấm chân tình Tôi xin gửi đến các Thầy Cô lời chúc sức khỏe, 

vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống để sẽ mãi 

là những con đò tận tụy đưa các thế hệ học trò qua đại dương 

kiến thức mênh mông của nhân loại. 

Cô Huỳnh Thị Quí Quí -  Giáo viên Tiểu học 
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ KẾT QUẢ THI TỐT 

Thành tích học tập trong một học kỳ không chỉ phụ thuộc vào quá 

trình chúng ta lĩnh hội tri thức mà còn phụ thuộc lớn vào kết quả 

thi ở cuối học kỳ đó. Vậy thì làm thế nào để đạt được điểm số 

cao trong kỳ thi cuối HKI sắp tới? Chúng ta sẽ cùng tham khảo 

một số cách học sau đây nhé! 

1.Hệ thống lại kiến thức đã học bằng sơ đồ:  

Việc hệ thống lại kiến thức cũ bằng các hình vẽ sẽ giúp người 

học dễ nhìn, dễ nhớ các nội dung đã học trước đó. Chúng ta nên 

sử dụng từ ngữ chắt lọc, ngắn gọn để trình bày vấn đề. Tránh 

việc viết nhiều, lan man và khó quan sát. 

2.Học theo cặp, theo nhóm và kiểm tra chéo nhau: 

 Khi học theo cặp đôi, theo nhóm cần yêu cầu mọi cá nhân đều 

phải làm việc. Học theo nhóm sẽ giúp chúng ta có động lực để thi 

đua với bạn của mình. Đồng thời, học sinh sẽ hỗ trợ, giúp đỡ 

giảng giải cho nhau những kiến thức cũ chưa hiểu hoặc quên 

cách thực hành. 

3.Học đúng giờ, ngủ đúng giấc:  

 Việc lập thời gian học, chơi, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp ôn thi hiệu 

quả hơn so với để lịch trình trong trạng thái rơi tự do. Ngay từ 

sáng sớm, học sinh nên tạm biệt chiếc chăn ấm của mình để ngồi 

vào bàn học vì đây là thời điểm cơ thể tỉnh táo, minh mẫn nhất. 

Hãy tranh thủ ôn lại bài vở từ 5g đến 6g sáng trước khi đi học, 

bạn sẽ thấy kết quả kiểm tra ở lớp ngày hôm đó trở nên khác 

biệt. 

4.Đừng để “Nước đến chân mới nhảy”: 

Để đạt được kết quả thật cao trong các kỳ thi, học sinh cần phải 

lập kế hoạch ôn tập cho mình từ rất sớm. Đó là ngay từ khi môn 

học mới bắt đầu, chỉ cần ôn lại thật chắc kiến thức, kỹ năng được 

dạy trên lớp và cứ mặc định trong đầu đây là kỳ thi “định mệnh” 

của đời mình. Hãy mau mau lên kế hoạch thật chi tiết cho bản 

thân về nội dung cần đạt trong mỗi tuần, mỗi tháng. Việc ôn bài 

theo phương pháp chia nội dung thành từng mục nhỏ sẽ tốt hơn 

là học gấp rút vào những phút cuối cùng trước kỳ thi. Để nhớ 

được lâu, các bạn cũng có thể soạn nội dung vào những mẩu 

giấy nhỏ  và ôn được mọi lúc, mọi nơi. 

Chúc các em thi tốt. 

Cô Nguyễn Thi Thu Hà – Giáo viên môn Văn 
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IELTS – BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH NỀN TẢNG 

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

và bao gồm cả học sinh năm cuối của chúng ta tại SVIS. Lớp 12 

cũng là năm học tiếng Anh “chính thức” cuối cùng của thời học 

sinh và vì lý do này, nhà trường đã mang đến cho học sinh lớp 12 

khóa học IELTS, bài kiểm tra tiếng Anh nền tảng của lớp 12. 

IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) được xem là bài kiểm 

tra cấp độ cao nhất về khả năng của người học tiếng Anh. Nó kiểm 

tra khả năng tiếng Anh học thuật của học sinh, ví dụ như khả năng 

hiểu một bài giảng ở trường đại học, đọc một bài báo khoa học, 

viết các bài luận một cách trang trọng và có thể nói dài về một loạt 

các chủ đề phức tạp. Bài kiểm tra được xếp loại theo từng cấp độ 

và cao nhất là mức 9.0 và tại Việt Nam, bất kỳ học sinh nào đạt 

được điểm 4.5 IELTS  trở lên đều được miễn làm bài thi tiếng Anh 

trong kỳ thi tốt nghiệp trung học quốc gia. Điểm 5.5 cho phép sinh 

viên vào một trường dạy bằng tiếng Anh và 6.5 cho phép họ được 

nhận trực tiếp vào đại học. 

Bài thi bao gồm tính toàn diện và thử  thách về ngôn ngữ.  Vừa rồi, 

hai học sinh của chúng tôi đã làm bài thi IELTS với kết quả nổi bật, 

Phan Tường Vy đạt điểm 6.5 và Nguyễn Lê Hải Như đạt 7.5. Các 

bạn cùng lớp 12 cũng đã cho thấy sự cải thiện đáng kể và hầu hết 

ở mức 5.0 và 6.0, kết quả ấn tượng cho bất kỳ em học sinh 18 tuổi  

nào trong việc học ngôn ngữ thứ hai. 

Thầy Jonathon Charles Marquis – Giáo viên EFL 
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KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH VÀ BẢO HIỂM Y TẾ 

a. Mục đích của chương trình khám sức khỏe cho học sinh 

- Giúp học sinh biết rõ được tình hình sức khỏe của mình để có 

những biện pháp chăm sóc sức khỏe để học tập tốt. 

- Giúp các bậc phụ huynh theo dõi được sức khỏe của con để có 

những lời khuyên và điều chỉnh cho các con. 

- Thể hiện sự quan tâm của nhà trường đến các học sinh cho một 

năm học mới đầy khởi sắc 

b.Lịch khám sức khỏe : 

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Nha Trang và Trường Liên Cấp 

Quốc Tế Việt Nam Singapore cùng phối hợp tổ chức triển khai 

chương trình khám sức khỏe đầu năm cho học sinh với thời gian 

như sau: 

Stt Lớp  Lịch khám Ngày khám 

1 Lớp 1A – 1B 07:30 – 08:30 Thứ Hai 2/12/2019 

2 Lớp 3 - 4 16:15 - 17:30 Thứ Hai 2/12/2019 

3 Lớp 2A - 2B 07:30 – 08:30 Thứ Ba 3/12/2019 

4 Lớp 5 - 6 16:15 - 17:30 Thứ Ba 3/12/2019 

5 Lớp 7 - 8 - 10 07:30 – 08:30 Thứ Tư 4/12/2019 

6 Lớp 9 - 11 -12 16:15 - 17:30 Thứ Tư 4/12/2019 

7 Các HS chưa khám 07:30 – 08:30 Thứ Năm 5/12/2019 

    

8 Các HS chưa khám 16:15 - 17:30 Thứ Năm 5/12/2019 

 

c. Bảo Hiểm Y Tế học sinh  

Thẻ có hiệu lực tiếp nối từ 01/01/2020 đến 31/12/2020. 

Thẻ BHYT là thẻ gia hạn vì vậy nếu thẻ cũ bị mất thì phụ huynh 

cần thông thông báo kịp thời đến văn phòng trường để trường 

làm thủ tục gởi đến cơ quan bảo hiểm cấp lại thẻ mới cho học 

sinh được tiếp tục dùng từ ngày 1/1/2020. 

Cô Nguyễn Thị Kim Dung – Nhân viên Y tế 

 

 


