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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Trao cho con năng lực tự học. 

Hãy dạy con năng lực tự học, đó là “vua” của mọi kỹ năng. Hằng 

ngày hãy dạy con biết quan tâm giúp đỡ người khác thay vì chỉ biết 

lo cho mình, giúp con nuôi dưỡng lòng nhân ái, tính hào hiệp và 

biết sống vì người khác. 

Hãy giúp con phát triển tư duy, trau dồi năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và khám phá những kiến thức mới, vì khi con có năng lực tự 

học thì cha mẹ sẽ bớt nhọc công trong việc dạy dỗ nhiều hơn. Bằng 

mọi cách hãy trao cho con năng lực tự học, bởi vì tự học là vua của 

mọi kỹ năng, đó là nền tảng để con phát triển bản thân và thành 

công trong mai sau.Nếu Phụ huynh chung tay cùng giáo viên, con 

quý vị sẽ học tập tốt hơn và trưởng thành hơn; nhà và trường là 

một, giáo viên và phụ huynh là một, vì giáo viên và phụ huynh đều 

đứng về phía các con là cha mẹ ở trường và ở nhà của các con. 

Chúc các em đạt nhiều thành công hơn nữa trên con đường học 

vấn và hạnh phúc trong cuộc sống. 

Kính chúc quý phụ huynh dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh 

phúc 

Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Thông báo kết quả thi Tốt Nghiệp 

THPT Quốc Gia 2020 

 Câu lạc bộ Tiếng Anh 

 Ý nghĩa về Lễ Hội Trung Thu tại các 

nước Châu Á 

 Bí quyết học tốt môn Ngữ Văn 

 Sinh hoạt tập thể chiều thứ Sáu 

 Thảo luận về thiên tai 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 of 5 

 

   

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE 

@ NHA TRANG     
Tháng 09 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLB TIẾNG ANH (8:20 – 8:40am) 

Sau một thời gian dài nghỉ ngơi vì corona-virus, câu lạc bộ tiếng Anh 

của chúng tôi cuối cùng đã hoạt động trở lại và tháng này tập trung 

vào chủ đề “lòng trung thực”. 

Các em học sinh đã dành thời gian để học kỹ về chủ đề lòng trung 

thực và các phẩm chất đạo đức. Những điều chúng tôi đánh giá cao 

ở tất cả học sinh tại SVIS. Các em học được cách trung thực hoặc 

giúp đỡ người khác khi cần và thể hiện rằng các em luôn có những 

giá trị đạo đức và sự chính trực tuyệt vời để chia sẻ. Các em đã xây 

dựng các tình huống và hoạt động để cùng học tập về tầm quan trọng 

của lòng trung thực và cách mà các em có thể xây dựng tính trung 

trực của mỗi bản thân để trở thành người tốt hơn. 

Câu lạc bộ tiếng Anh là một cách hữu hiệu để sử dụng và học tiếng 

Anh. Thật tuyệt khi các em thể hiện tinh thần đồng đội qua sự tương 

tác giữa các độ tuổi khác nhau. Các em học sinh tương tác với những 

bạn mà có thể chưa quen trước đó, làm thúc đẩy kỹ năng xã hội và 

sự sáng tạo. Học sinh lớn tuổi giúp đỡ những em nhỏ, học sinh nhỏ 

tuổi học hỏi từ các anh chị lớn hơn và tất cả các em đều được hỗ trợ 

lẫn nhau. Đó là một môi trường mà các em cảm thấy rất thoải mái và 

hòa đồng để học hỏi và trau dồi tiếng Anh. 

Thầy mong tất cả các em tham gia nhiệt tình trong các câu lạc bộ 

này. 

Thầy Diederick Wolmarans – Giáo viên Tiếng Anh 

 

 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 
NĂM HỌC 2019 – 2020 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG SVIS@NT 

 

 Theo cách tính điểm và xếp hạng của Sở GDĐT Khánh 

Hòa với 31 trường trong toàn tỉnh thì Trường SVIS@NT 

với tổng điểm các bài thi là 7.26 (xếp hạng thứ 3/31 

trường toàn tỉnh). 

 HS của trường thi tốt nghiệp khóa đầu tiên: Đậu 100%; 

các em xuất sắc mang về những kết quả rất đáng tự hào. 

 Các môn Địa Lý, Lịch Sử, Sinh Học có điểm trung bình 

đứng hạng 1/31 trường toàn tỉnh. 

 Môn ngoại ngữ Tiếng Anh điểm trung bình đứng hạng 

3/31 trường toàn tỉnh, xếp hạng nhất trong khối các 

trường tư thục. 

 Điểm 3 môn thi bắt buộc (Toán, Văn, Anh) của học sinh 

trường SVIS@NT cao hơn 20% so với điểm trung bình 

của học sinh toàn tỉnh. 

Một lần nữa, xin chúc mừng các em và chúc các em tiếp tục gặt 

hái những thành công trên con đường học vấn sắp tới. 
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Ý NGHĨA VỀ LỄ HỘI TRUNG THU TẠI CÁC NƯỚC CHÂU Á 

Trung Thu không chỉ là niềm háo hức của riêng người Việt Nam. 

Vòng quanh châu Á, bạn sẽ thấy ngày tết Trung Thu mang nhiều 

màu sắc thú vị hơn những gì chúng ta vẫn tưởng. 

1. Nhật Bản 

Trung Thu của Nhật Bản được gọi là Otsukimi tức là Lễ ngắm 

trăng. Ngày lễ này được hưởng ứng và tổ chức khá “linh đình” 

tại Nhật Bản. Trong ngày Otsukimi này, người Nhật có thói quen 

bày bánh Tsukimi Dango theo hình tam giác trên một kệ gỗ, ngay 

bên cạnh đó có đặt bình cỏ Susuki. Vừa nhâm nhi bánh, người 

Nhật sẽ vừa cùng nhau ngắm trăng. Otsukimi của Nhật không 

có chị Hằng mà chỉ xuất hiện hình ảnh thỏ ngọc. Đây cũng là 

một điểm khác biệt văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng 

như một vài nước châu Á khác. Trong dịp lễ, trẻ con sẽ được 

người lớn mua cho đèn lồng cá chép. Chúng cũng có lễ hội rước 

đèn. Đối với người Nhật, họ quan niệm cá chép là biểu trưng 

cho lòng can đảm. 

2. Hàn Quốc 

Tết Trung thu là một trong hai ngày lễ lớn nhất của Hàn Quốc. 

Với người Hàn, Trung Thu không chỉ là dịp đoàn viên, tặng quà 

cho các thành viên trong gia đình mà còn là thời điểm để mọi 

người cùng nhau tảo mộ và nhớ về tổ tiên bằng những thứ hoa 

quả và ngũ cốc mới thu hoạch. Tết Trung Thu của Hàn kéo dài 

tới 5 ngày, thậm chí người phương Tây còn gọi Trung Thu Hàn 

với cái tên “Korean Thanksgiving Day” tức là Lễ Tạ ơn của người 

Hàn. 

3. Cam-pu-chia 

Khác với nhiều nước châu Á, lễ hội ngắm trăng của người 

Campuchia diễn ra vào tận rằm tháng 10 âm lịch. Họ gọi đó là lễ 

hội Ok Om Pok. Lễ hội này được tổ chức vào ban đêm và thường 

thì mọi người sẽ cùng nhau thả đèn lồng. Mỗi chiếc đèn được 

thắp sáng, thả lên trời sẽ lời tâm nguyện đến mặt trăng với 

những ước mơ và niềm hi vọng một cuộc sống viên mãn. 

4. Malaysia 

Với người Malaysia, Tết Trung Thu được đánh dấu bằng Lễ hội 

lồng đèn và Lễ hội bánh Trung Thu. Nó được xem là thời khắc 

kết thúc mùa thu hoạch cũng như là biểu tượng cho sự hòa bình 

và thịnh thượng. Người Malaysia thả rất nhiều đèn lồng lên trời. 

5. Singapore 

Người Singapore cũng giữ cho mình một Trung Thu rất ý nghĩa. 

Nhân ngày lễ này, họ liên lạc, hỏi thăm và gửi lời chúc cũng như 

bánh Trung Thu tới cho người thân và họ hàng. Họ trang trí phố 

xá tấp nập và rực rỡ. Lồng đèn đủ sắc màu được treo trên đường 

phố. Không khí cổ truyền, vui tươi bao trùm lấy quốc gia xinh 

đẹp này. 
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6. Thái Lan: 

“Lễ câu trăng” là cái tên người Thái dùng để gọi cho Trung Thu. 

Từ người già cho tới người trẻ, họ sẽ cùng nhau ngồi quây quần 

bên bàn thờ Quan Thế Âm và Bát Tiên để xin những điều tốt đẹp 

đến với người thân, gia đình. Trên bàn thờ, họ bày trái đào và 

bánh Trung Thu với niềm tin Bát Tiên sẽ giúp mang đào dâng lên 

Quan Âm và các vị thần tiên sẽ ban phước cho mọi nhà. Người 

Thái còn một thói quen khác trong dịp lễ Trung Thu đó là ăn bưởi. 

Với người Thái, quả bưởi là quả tượng trưng cho sự sum vầy, viên 

mãn. 

Cô Huỳnh Thị Quí Quí – Giáo viên tiểu học 

BÍ QUYẾT HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN 
 

Ngữ Văn là môn trong những môn học mà học sinh sẽ phải 
tham gia làm bài thi trong các kỳ thi quan trọng như Tốt nghiệp, Đại 
học … Không ít học sinh ngày nay phàn nàn về môn học này và cho 
rằng để học giỏi ngữ văn cần phải có năng khiếu. Tuy nhiên nếu 
bạn nắm được những kỹ năng và phương pháp học văn đúng đắn 
thì sẽ nhận ra rằng năng khiếu không hề quyết định tất cả. Để việc 
học môn Ngữ Văn đối với tất cả học sinh không còn là “ác mộng”, 
trong bài viết này, Thầy sẽ chia sẻ kinh nghiệm học môn văn với 
các phương pháp cơ bản nhất để biến môn văn trở thành một tiết 
học thú vị. 

1. Hãy gieo trồng trong tâm: Hãy bỏ qua mọi khó khăn khi học văn 
bằng một thái độ tích cực.  

2. Luyện đọc nhanh tất cả các văn bản: sách giáo khoa, sách 
tham khảo, báo chí, vở ghi... Kết hợp tai nghe mắt thấy, đầu suy 
nghĩ tay viết, đọc theo các từ khóa, các cụm từ, các nhan đề để lướt 
nhanh các trang sách. 

3. Ghi nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy: Nên dùng bút màu đa 
dạng cho bảng thêm sinh động, bắt mắt, não thường lưu những gì 
ta học được bằng hình ảnh nhanh hơn là lâu hơn rất nhiều.  

4. Xây dựng thói quen học tập: Thực hiện các bước học tập như: 
soạn - nghe - thảo luận - ghi chép - ôn bài; vui vẻ, hào hứng đón 
chờ bài kiểm tra; muốn thành công và có niềm tin. 

5. Học theo đặc trưng của phân môn: Đọc - hiểu văn bản: Đọc 
nhanh, gạch dưới từ khóa để: phát hiện => giải mã => bình giá => 
suy luận. 

6. Thực hiện lời dạy của Bác:  "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" Nắm 
vững những kiến thức và kĩ năng cơ bản để linh hoạt giải các bài 
tập. Một kiến thức nền tảng tốt sẽ khiến bạn tự tin hơn rất nhiều khi 
gặp các dạng bài nâng cao và bạn cũng có thể dễ dàng hiểu chúng 
hơn. 

7. Phải rèn thói quen tự kiểm tra: Đọc lại đề, đọc kĩ lời phê, sửa 
lỗi kịp thời, không được tự ái, bi quan. Lập bảng theo dõi bài làm để 
tự rút kinh nghiệm. 

8. Rèn thói quen mở mang kiến thức: Bằng cách đọc sách báo, 
trên mạng, giao lưu xã hội. 
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SINH HOẠT TẬP THỂ CHIỀU THỨ SÁU HÀNG TUẦN 

Các em học sinh thân mến! 

Thật vui mừng khi chúng ta đã quay lại trường được hơn một tháng 

và nhà trường đã bắt đầu lại kế hoạch sinh hoạt tập thể vào chiều 

thứ sáu hàng tuần từ 3:15 đến 4:00. 

Vừa qua, học sinh của các lớp đã có dịp trải nghiệm trò chơi caro 

tiếp sức và sáng tạo từ giấy. Thông qua các trò chơi, các em đã có 

những phút giải lao vui vẻ sau những giờ học căng thẳng trong tuần, 

cùng việc nâng cao những kĩ năng hợp tác làm việc nhóm. Các buổi 

sinh hoạt vào chiếu thứ Sáu đã thể hiện các y tưởng sáng tạo và 

tinh thần tham gia tập thể của các em khiến cho giờ sinh hoạt trở 

nên sôi động và tràn đầy ý nghĩa. 

Cô hi vọng trong những buổi sinh hoạt tiếp theo, các em vẫn luôn 

phát huy được tinh thần này nhé. 

 

Cô Bùi Việt Nhi – Giáo viên cấp trung học 

THẢO LUẬN VỀ THIÊN TAI 

Tháng 9, học sinh lớp 6 học tiếng Anh theo chủ đề xoay quanh thiên 

tai như núi lửa phun trào, động đất, lũ lụt và sóng thần. Các em 

được xếp theo nhóm và đã làm việc chăm chỉ để nghiên cứu các sự 

kiện về thảm họa trong lịch sử và tạo các bài thuyết trình trong máy 

tính trước khi thực hiện thuyết trình trước lớp. Điều này đã giúp cải 

thiện không chỉ kỹ năng ngôn ngữ của học sinh mà còn giúp các em 

tự tin sử dụng tiếng Anh mới của mình. Học ngữ pháp và từ vựng 

liên quan đến thiên tai được dẫn chứng qua các đám cháy rừng 

chưa từng có hoành hành dọc miền tây Hoa Kỳ. Một số em bày tỏ 

sự lo ngại về việc nóng lên toàn cầu đang làm trầm trọng thêm các 

thảm họa trên khắp thế giới và tôi hy vọng rằng việc tiếp tục nhận 

thức về các vấn đề môi trường trong thế hệ trẻ của chúng ta sẽ dẫn 

đến một thế giới sạch hơn, an toàn hơn cho tất cả mọi người trong 

những thập kỷ tới. 

 Nhìn chung, lớp 6 đang chứng tỏ là một lớp rất năng động và có 

động lực, với một số học sinh rất thông minh muốn thể hiện tiếng 

Anh của mình - đã được chứng minh bằng một số bài thuyết trình 

tuyệt vời về thảm họa thiên nhiên – để tiếp tục học tập và tiến bộ tốt 

hơn. Lớp học đông và tràn đầy năng lượng, vì vậy có nhiều cơ hội 

để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, và sự chủ động và tập trung liên tục 

sẽ giúp đảm bảo học sinh gặt hái được nhiều kết quả tốt. 

Thầy Mark Stanley Evison– Giáo viên Tiếng Anh 

Môn văn vốn rất dễ đối với những bạn có năng khiếu văn chương 
bẩm sinh, nhưng nếu chịu khó học hỏi và vận dụng tốt những 
phương pháp cơ bản nêu trên thì dù bạn có năng khiếu hay không 
việc học văn cũng không còn là vấn đề đáng lo ngại. Hãy thử để 
cảm nhận sự thú vị đến từ những tiết học nhé. 

Thầy Lê Xuân Bình – GV môn Ngữ Văn 

 

 

 

 

 


