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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG
Kính Chào Quý Phụ huynh,
Trọng tâm hoạt động tháng 12/2019 của nhà trường là:
+ Giáo viên và học sinh tích cực ôn tập cho kiểm tra học học 1
+ Ngày 9-20/12 học sinh từ L1 đến L12 kiểm tra các môn tại trường
theo thời khóa biểu
+ Các ngày 23; 26;27;28; 30;31/12/2019 học sinh cấp trung học cơ
sở và lớp 12 kiểm tra học kỳ 1 theo đề của Phòng giáo dục và Sở
GDĐT
Kính mong Quý phụ huynh hỗ trợ và nhắc nhở các em ôn tập để có
kỳ kiểm tra đạt kết quả tốt
+ Ngày 20/12/2019 trường tổ chức Hội chợ từ thiện Giáng sinh
hàng năm nhằm ủng hộ quỹ từ thiện Caritas. Qua những hoạt động
này nhằm giáo dục lòng nhân ái lan tỏa sự yêu thương, kết nối hành
trình từ trái tim đến trái tim bằng những tình cảm giản dị và chân
thành nhất, ấm nóng và dâng trào yêu thương con người tới con
người trong cộng đồng CBGV- NV; học sinh và phụ huynh của
trường.
Kính chúc Quý Phụ huynh, các em học sinh và tập thể sư phạm
nhà trường một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Hạnh
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NEWSLETTER THÁNG 12
Kính gửi Quý Phụ Huynh và các em học sinh thân mến!
Lời đầu thư, tôi – GVCN lớp 2A xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh
phúc đến toàn thể Quý phụ huynh và các em học sinh trường SVIS
@NT.
Mùa Giáng Sinh luôn là dịp để gia đình tụ họp sum vầy và đây cũng
là dịp để các em nhỏ khao khát chờ mong phép màu kỳ diệu từ
Ông già Noel. Giáng Sinh năm nay, với mong muốn mang niềm vui
hồn nhiên và sắc màu cổ tích đến cho các em học sinh lớp 2A.
Được Nhà trường và Hội Phụ Huynh HS tạo điều kiện và hỗ trợ
nhiệt tình, GVCN đã tổ chức hoạt động cho các em học sinh viết
thư gửi Ông Già Noel “Letter to Santa Claus”. Việc viết thư ấy đã
giúp các em tin vào phép màu, tin vào điều kỳ diệu và những câu
chuyện cổ tích tốt lành. Bên cạnh đó, các em biết thể hiện tình cảm,
biết quan tâm và dành những điều ước về gia đình, bạn bè, thầy
cô giáo và mọi người xung quanh.
Dịp Noel sắp đến, các em chắc hẳn sẽ nhận được những món quà
xinh xắn, ý nghĩa sau một năm học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn.
Xin chúc Quý phụ huynh và các em học sinh có một mùa Giáng
Sinh An Lành
Cô Đoàn Lê Tuyết Nhi – Giáo Viên Tiểu Học

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Tháng 12 là một tháng hết sức sôi nổi với nhiều hoạt động nổi bật
và ý nghĩa. Trong tháng này, các em học sinh tràn đầy cảm xúc vì
mong chờ hoạt động lớn và ý nghĩa nhất – Hội chợ Từ thiện Giáng
Sinh. Đến với hội chợ, các em được tham gia nhiều trò chơi vui
nhộn, được thử thỏa thích với những món ăn, nước uống hấp dẫn.
Học sinh tham gia Hội chợ từ thiện nhắm góp một phần nhỏ sức
lực của mình vào chương trình “Phẫu thuật nụ cười trẻ thơ 2019”,
giúp các em biết cảm thông và chia sẻ với những hoàn cảnh khó
khăn hơn mình.
Bên cạnh đó, trong tháng 12 còn diễn ra một kì kiểm tra vô cùng
quan trọng đó là kì kiểm tra cuối học kì I. Vì vậy, các em cần biết
cách lên kế hoạch cá nhân cho phù hợp giữa việc học làm bài tốt,
đạt kết quả cao vừa tham gia tất cả các hoạt động bổ ích do Nhà
Trường tổ chức để phát triển toàn diện năng lực của bản thân.
Vậy nên, chỉ cần các em cố gắng, mọi nỗ lực sẽ thành trái ngọt.
Chúc các em vươn tới thành công!
Merry Christmas and Happy New Year!
Cô Nguyễn Thị Thùy Dương – Giáo viên Tiểu học

Page 2 of 4
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
www.nt.svis.edu.vn

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE
@ NHA TRANG
Tháng 12 năm 2019

MERRY CHRISTMAS
“Một mùa Noel nữa lại về tặng bạn niềm vui để bạn ngọt ngào, tặng
bố mẹ nụ cười để bố mẹ luôn rạng rỡ, tặng anh chị nhiều điều tốt
lành để anh chị mãi là người bạn thân của mình nhé”. Những lời
chúc giáng sinh này là một trong những món quà tinh thần vô cùng
ý nghĩa không chỉ giúp các em thể hiện được tình cảm, sự quan
tâm mà còn giúp người nhận có ngày giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc
và ý nghĩa. Do đó, vào ngày Giáng sinh, bên cạnh những món quà
thì các em đừng quên gửi lời chúc giáng sinh vui vẻ đến mọi người
nhé
Cùng với các hoạt động của nhà trường như: Trang trí lớp chủ đề
Noel, hội chợ từ thiện giáng sinh, GVCN lớp 8 đã tổ chức hoạt
động nhỏ: Trao quà giáng sinh và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với
người bạn của mình thông qua trò chơi “tìm bạn bằng trái tim”. Một
trò chơi mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho các em khi được
nhận những món quà và lời chúc Giáng sinh từ người bạn của
mình.
Nhân dịp giáng sinh Tôi xin chúc tất cả Quý phụ huynh và các em
học sinh có một mùa Noel thật ấm áp, hanh phúc bên người thân
yêu.
Cô Phạm Nguyễn Lệ Trinh – Giáo viên môn Thể Dục
QUY ĐỊNH GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH
Một quy định chỉ sử dụng tiếng Anh có nên được áp dụng trong
lớp học tiếng Anh? Câu trả lời là CÓ! Các em học sinh lớp 5 đã có
thể duy trì quy định nói tiếng Anh này. Nhờ sự giúp đỡ của giáo
viên chủ nhiệm, cô Nguyễn Ngọc Hoài My, học sinh lớp 5 chỉ giao
tiếp bằng tiếng Anh vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm. Quy định này
giúp các học sinh cải thiện kỹ năng giao tiếp và nâng cao sự tự tin.
Học sinh học tiếng Anh bằng cách luyện nói tiếng Anh? Học sinh
rất khó nói tiếng Anh trôi chảy, đặc biệt là trong môi trường giao
tiếp bằng tiếng Việt. Cách duy nhất để trở nên thông thạo là đắm
chìm trong ngôn ngữ mà mình muốn thành thạo. Kết quả là trong
ba ngày này, học sinh lớp 5 phải nói tiếng Anh xuyên suốt giờ đến
Trường. Học sinh nói tiếng Anh với bạn bè và với giáo viên, dù cho
đó là những từ ngữ đơn giản và những câu nói bập bẹ nhất.
Quy định này rất khó để thực hiện. Thầy cô phải nghiêm khắc và
áp dụng các quy tắc và răn đe với những học sinh không tuân theo.
Tuy nhiên, giáo viên cũng phải có sự khoan dung lúc ban đầu. Trẻ
em khó có thể điều chỉnh theo một quy định ngay lập tức. Phải mất
một thời gian để điều chỉnh các học sinh tập quen với quy định này.
Giáo viên tham gia vào cuộc hội thoại bằng tiếng Anh với học sinh
và không khuyến khích học sinh sử dụng các ngôn ngữ khác cũng
rất quan trọng. Tuy nhiên, khi dừng một cuộc trò chuyện sôi nổi
bằng tiếng Anh chỉ để bảo những bạn khác sử dụng tiếng Anh có
thể làm gián đoạn sự liền mạch của bài học.
Tạo ra một môi trường tiếng Anh thân thiện là điều mà Trường
SVIS Nha Trang luôn hướng tới.
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Thầy Riccardi Bessard – Giáo viên Tiếng Anh
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HỘI CHỢ TỪ THIỆN GIÁNG SINH
“Cuộc sống là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, mỗi
người chúng ta là một mắt xích quan trọng trong vòng liên kết ấy.
Vì vậy, đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người. Rất
nhiều người, nhiều nơi trên thế giới đang chờ đợi ở bạn một sự
hảo tâm, một vòng tay ấm áp… Đôi khi, chỉ một ánh mắt trìu mến,
một nụ cười thân thiện, hay một câu nói chân tình cũng đủ làm
viên mãn một trái tim! Hãy cho đi để thấy rằng đời sống thật phong
phú.”
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc với những nỗi
đau của nhân loại cùng sự hủy hoại nghiêm trọng của môi trường.
Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn để góp
phần giảm bớt những nỗi đau và bất trắc ấy trong cuộc sống ấy.
Thế nhưng, chúng ta sẽ thể hiện điều đó như thế nào để có thể làm
vơi đi những bất hạnh của chính mình và của người khác?
Bí quyết đơn giản nhất chính là: “Mỗi người hãy biết chia sẻ, biết
cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất mà mình có cho người khác”.
Thật vậy, cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không
ngừng. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể trao tặng cho người khác,
từ của cải vật chất cho đến một lời khuyên, kinh nghiệm, lời nói
chân tình, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện cảm, một nụ cười
đôn hậu… Những hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng yêu
thương của chúng ta dành cho mọi người. Và chắc chắn rằng chúng
ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự
cho đi cao đẹp này.
Trên tinh thần nhân văn ấy, hội chợ từ thiện Giáng Sinh của trường
SVIS@NT được tạo ra với mong muốn mang đến cho các trẻ em
luôn có nụ cười tỏa sáng và yêu đời hơn.
Thầy Lê Xuân Bình – Giáo viên môn Văn
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