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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gởi Quý Phụ huynh, 

Năm học mới đã bắt đầu được hai tháng học. Trong thời gian đầu 

năm này, các thầy cô Giáo viên chủ nhiệm đã liên lạc thường xuyên 

với Giáo viên bộ môn để nắm theo dõi học tập của học sinh. Nhà 

trường đã có những đánh giá ban đầu và thấy rằng một vài bạn học 

sinh cần tăng cường củng cố thêm kiến thức bộ môn. Để làm được 

việc đó với hiệu quả cao nhất, nhà trường mong muốn cùng gia đình 

có biện pháp phù hợp hỗ trợ học sinh như: 

 Giáo viên Chủ nhiệm sẽ liên hệ hàng ngày, tuần với Phụ 

huynh để cùng có biện pháp hỗ trợ học sinh nâng cao chất 

kết quả học tập. 

 Giáo viên bộ môn tăng cường hướng dẫn lý thuyết, bài tập 

căn bản giúp học sinh bổ sung kiến thức. 

 Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia Câu lạc bộ  

hướng dẫn sửa bài tập sau giờ học ở trường. 

Cùng với đó, Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp và nội dung 

giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tạo sự gắn kết yêu thương, sự 

chia sẻ giữa thầy trò. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Phụ Huynh đối 

với thầy và trò trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore @ Nha 

Trang . 

Hiệu trưởng, 

Nguyễn Thị Hạnh 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 Quy định về an toàn giao thông 

 Thư chào đón các em học sinh 

lớp 1 

 Hoạt động tham quan dã ngoại 

ngày 29/09 

 Hoạt động ngoài giờ 

 Các sự kiện quan trọng sắp tới 

 

 

 



 

Page 2 of 3 

 

   

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE 

@ NHA TRANG     
Tháng 09 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TRƯỜNG HỌC 

Để đảm bảo an toàn cho toàn thể học sinh khi được đưa đón vào 

cổng và sảnh chính của trường, phụ huynh vui lòng lưu ý thực 

hiện một số điều sau: 

1. Giảm tốc độ và quan sát trước sau khi cho xe vào/ ra cổng 

trường 

2. Không tắt máy, đỗ xe ngay tại sảnh chỉnh làm ùn tắc giao 

thông với các xe đang ra/ vào cổng trường 

3. Đỗ xe đúng khu vực quy định dành cho xe ô tô và xe máy 

4. Nhắc nhở học sinh đội nón bảo hiểm khi đi xe máy để đảm 

bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường. 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 1 

 
Đã bao mùa đón học sinh vào lớp 1 nhưng cảm xúc trong tôi vẫn 

thế, vẫn háo hức, vẫn hồi hộp khi nhìn thấy các em. Lần đầu gặp 

mặt, có em nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, có em lại nhìn tôi bằng 

ánh mắt vui tươi, thích thú… Cảm giác xúc động trong tôi khó diễn 

đạt bằng lời!  

Đan xen với niềm hạnh phúc, với niềm vui tôi không tránh khỏi lo 

lắng. Nhưng rồi tôi nghĩ sẽ chẳng có gì khó khăn khi bên cạnh tôi 

luôn có tập thể sư phạm đầy nhiệt huyết, yêu nghề; có các bậc phụ 

huynh luôn quan tâm, hỗ trợ và động viên. Tôi sẽ giành hết thời 

gian, tình yêu thương, sức lực dạy dỗ để các em nhanh chóng hòa 

nhập với ngôi trường mới, với thầy, cô cùng bạn bè mới. 

Chính vì vậy, là một người giáo viên dạy Tiểu học, tôi luôn cảm thấy 

tự hào và vui khi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút được làm người 

gieo hạt giống kiến thức, niềm tin, hi vọng, ước mơ cho các em học 

sinh – những mầm non với tâm hồn trong sáng như tờ giấy trắng, 

là người mà cha mẹ các em tin tưởng, gửi gắm con em mình. 

Sẽ có khó khăn, sẽ có gian khổ và thử thách….nhưng rồi đọng lại 

chỉ còn tình yêu thương, khát vọng và ước mong sẽ mãi gắn bó với 

các em, gắn bó với ngôi trường SVIS @ NT yêu dấu cùng toàn thể 

đồng nghiệp trên chuyến đò truyền tri thức!  

Rất vui khi được chào đón các em học sinh lớp 1 vào ngôi nhà 

chung Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore @ Nha Trang thân 

yêu! 

Giáo viên Lớp 1, 

Huỳnh Thị Quí Quí 
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HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ 

Ngoài giờ học chính khóa, các em học sinh của trường SVIS @ 

NTcòn được tham gia các câu lạc tiếng Anh, tiếng Việt hàng tuần 

vào sáng thứ Thư và thứ Sáu từ 08:00 đến 08:30. Thứ Tư sinh 

hoạt kỹ năng tiếng Anh và thứ Sáu là các kỹ năng tiếng Việt. Qua 

các buổi sinh hoạt tập thể giúp các em tăng thêm kỹ năng làm 

việc nhóm, sự khéo léo ứng biến thông quan các trò chơi, các 

hoạt động cùng nhau. 

Các câu lạc bộ ngoài giờ vào buổi chiều sau giờ tan học chính 

khóa cũng thu hút các em không kém. Câu lạc bộ Aerobic  giúp 

duy trì sức khỏe, sự dẻo dai như , các câu lạc bộ thể thao như 

bóng rổ, cầu lông, võ Taekwondo giúp học sinh tăng sức bền, 

tăng chiều cao và cả sự khéo léo. Ngoài ra còn có các câu lạc bộ 

tăng tính tỉ mỉ, cẩn thận như CLB luyện chữ, CLB làm thủ công rất 

phù hợp với các em tiểu học có khiếu thẩm mỹ và tính cẩn thận. 

Việc giúp các em rèn luyện thể thao, thể chất, tăng cường các kỹ 

năng mềm và hướng các em có một môi trường học tập, rèn 

luyện, vui chơi bổ ích là tiêu chí hàng đẩu của nhà trường và tập 

thể thầy cô chúng tôi. 

 

CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG SẮP TỚI 

1. Tổ chức trung thu và tuyên dương học sinh nổi trội của Học 

phần 1: 04/10/2017  

2. Tổ chức khám sức khỏe tổng quát đầu năm cho học sinh: 2 

ngày 12 và 13/10/2017 

3. Tổ chức làm thiệp nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 

4. Tổ chức ngày hội hóa trang Halloween 31/10/2017 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DÃ NGOẠI NGÀY 29/09 

Ngoài các giờ học chính khóa trên lớp, các em học sinh của 

trường SVIS@NT còn được học các kỹ năng sống thông qua các 

chuyến tham quan dã ngoại thực tế. Chuyến đi 1 ngày của học 

sinh tại khu du lịch cắm trại Gành Nhảy – Mystery Beach ngày 

29/9 vừa qua đã giúp các em có thêm kiến thức về bộ sưu tập vỏ 

ốc, cồng chiêng, đàn đá cũng như tăng cường các kỹ năng hoạt 

động tập thể, tinh thần đồng đội khi tham gia các trò chơi 

teambuilding. Ngoài ra, một điều thú vị và không kém phần quan 

trọng, đó là các em được học cách làm món chè trôi nước và cách 

làm giá sạch để có thể thực hiện tại nhà. 

 

 

 


