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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 

Kính thưa Quý Phụ huynh và các em học sinh! 

Lời đầu tiên tôi hân hạnh chào đón tất cả các em học sinh 

trong năm học mới 2014 – 2015 và xin chia sẻ niềm tự hào là 

những thành viên đầu tiên của Trường Liên cấp Quốc tế Việt 

Nam Singapore (SVIS) tại Nha Trang. 

SVIS tại Nha Trang được thành lập và chính thức đi vào hoạt 

động từ tháng 9 năm 2014, là một trong những trường thuộc 

Tập đoàn Giáo dục KinderWorld. Với cơ sở vật chất hiện đại, 

đạt chuẩn quốc tế và đội ngũ giáo viên có chuyên môn sư 

phạm được đào tạo và chọn lọc kỹ càng, Trường SVIS tại Nha 

Trang sẽ cung cấp cho học sinh một nền tảng kiến thức vững 

chắc và sự hỗ trợ cần thiết để giúp các em đạt được mục tiêu 

của mình. 

Trường tổ chức giảng dạy chương trình Việt Nam chất lượng 

cao - kết hợp chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Việt Nam và chương trình tiếng Anh Cambridge 

được công nhận rộng rãi trên toàn cầu theo Khung Tham 

chiếu Châu Âu (CEFR). Chương trình học được giảng dạy bởi 

đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài có chuyên môn. 

Tôi xin gửi lời chào nồng ấm nhất đến tất cả Quý Phụ huynh 

và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ của 

Quý vị dành cho Nhà trường trong thời gian tới. 

Trân trọng,       

Thầy Lê Hồng Sơn  
      Hiệu Trưởng 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 

 Thông điệp từ Quản lý Văn phòng 

và Vận hành Trường 

 Thông điệp từ Thầy Mario – Giáo 

viên Tiếng Anh 

 

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH 

 

Trường Liên Cấp Quốc Tế Việt Nam 

Singapore, nơi nuôi dưỡng những học 

sinh: 

 Tự tin và sáng tạo 

 Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 

 Có kỹ năng giao tiếp tốt 

 Có ý thức văn hoá dân tộc 

 Năng động và hiểu biết 

 

 

 

 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 
một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 
đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 
tạo niềm đam mê học tập lâu dài cho các em học sinh. 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục – đào 
tạo, kết hợp những giá trị phương Đông với những kiến thức 
và kỹ năng cần thiết để hoà nhập vào xã hội toàn cầu. 

   

 



 

 

 

 

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE  

@ NHA TRANG     
Tháng 9 năm 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÔNG ĐIỆP TỪ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG VÀ VẬN HÀNH 

TRƯỜNG 

Chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của Quý phụ 

huynh dành cho nhà trường trong thời gian qua. Mọi ý kiến 

đóng góp và phản hồi từ Quý vị phụ huynh luôn được Nhà 

trường mong đợi và trân trọng. 

Xin Quý phụ huynh vui lòng lưu ý các quy định liên quan đến 

việc đi trễ và về sớm dành cho học sinh hiện đang được áp 

dụng tại Trường SVIS như sau: 

 Học sinh đến trường trễ (sau 8h30 sáng) cần phải đến Văn 

phòng Trường để nhận phiếu đi trễ và nộp cho giáo viên 

trước khi vào lớp.  

 Số lần đi trễ của các em sẽ được ghi chép bởi nhân viên 

Văn phòng và Giáo viên phụ trách lớp.   

 Nếu Phụ huynh muốn đón con về sớm (trước 4h15 chiều ) 

vì bất cứ lí do gì, vui lòng thông báo trước cho văn phòng 

Trường.  

 Trước khi rời khỏi trường, Phụ huynh cần đưa con đến 

Văn phòng Trường để nhận Phiếu về sớm, gửi phiếu này 

cho Nhân viên Bảo vệ và kí tên vào Sổ ra / vào tại Phòng 

Bảo vệ. 

Cô Lê Diệp Thúy Ngọc 
                           Quản lý Văn phòng & Vận hành Trường 

 

 

 

Các em học sinh trong buổi lễ khai giảng   

năm học 2014 - 2015 

 

Các em học sinh vui chơi trong dịp  

Lễ Trung Thu do Nhà Trường tổ chức THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY MARIO – GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 

Trong tháng đầu tiên của năm học mới, tất cả học sinh ở ba 

cấp độ đã tập trung phát triển các kỹ năng tiếng Anh. 

Học sinh thuộc cấp độ đầu được học những câu chào đơn 

giản, hỏi và tự giới thiệu tên của mình, nhận diện màu sắc, số, 

chữ cái và các đồ vật trong lớp học. Các em luyện viết hàng 

ngày và thực hành và phát âm từ vựng mới thông qua việc 

học các bài hát và đóng vai vào các nhân vật kịch. 

Học sinh thuộc cấp độ hai và cấp độ ba đã được mở rộng khả 

năng ngôn ngữ tiếng Anh thông qua sự tiếp thu từ vựng mới 

và thực hành các kĩ năng nghe, đọc và viết hằng ngày. Bên 

cạnh đó, học sinh được học các cấu trúc ngữ pháp mới và 

được khuyến khích sử dụng các cấu trúc này trong suốt quá 

trình thực hành đàm thoại.  

Học sinh thuộc cấp độ hai và ba cũng đã được học và thực 

hành các bài hát mới. Các em đã hoàn thành tốt bài kiểm tra 

đầu tiên trong tuần này. 

Thầy Mario Milione 
                               Giáo viên Tiếng Anh 

 

 

Giờ học của các em học sinh Lớp tiếng Anh 
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LÊ HỒNG SƠN 

Hiệu Trưởng 

Quốc tịch: Việt Nam 

Email: son.lehong@nt.svis.edu.vn 

 

 

 
 
 

LÊ DIỆP THÚY NGỌC 

Quản lý Văn phòng và Vận hành Trường 

Quốc tịch: Việt Nam 

Email: ngoc.lediepthuy@nt.svis.edu.vn 

 
 

 

 

NGUYỄN THỊ CHƠN TÂM 

Thủ quỹ kiêm Nhân viên Hành chính  

Quốc tịch: Việt Nam 

Email: tam.nguyenthichon@nt.svis.edu.vn 

 

 

 

NGUYỄN MINH HOÀNG 

Chuyên viên CNTT kiêm Nhân viên bảo trì 

Quốc tịch: Việt Nam 

Email: hoang.nguyenminh@nt.svis.edu.vn 
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ĐỖ THỊ THU THỦY 

Giáo viên Tiểu học - Lớp 1  

Quốc tịch: Việt Nam 

Email:thuy.dothithu@nt.svis.edu.vn 

 

 
 

 

 

 

HUỲNH THỊ QUÍ QUÍ  

Giáo viên Tiểu học - Lớp 2  

Quốc tịch: Việt Nam 

Email: qui.huynhthiqui@nt.svis.edu.vn 

 

 
 
 

 

 

 

DƯƠNG THỊ THU HẠNH 

Giáo viên Tiểu học - Lớp 3 

Quốc tịch: Việt Nam  

Email: hanh.duongthithu@nt.svis.edu.vn 

 

 
 

 

 

ĐẶNG THỊ DIỆU HÒA 

Giáo viên Tiểu học – Lớp 4 

Quốc tịch: Việt Nam 

Email: hoa.dangthidieu@nt.svis.edu.vn 

 

 

 

LÂM THỊ ÁI HẠ 

Giáo viên Tiểu học - Lớp 5 

Quốc tịch: Việt Nam 

Email: ha.lamthiai@nt.svis.edu.vn 

 

 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ 
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NGUYỄN TRUNG TĨNH 

Giáo viên Trung học Cơ Sở  - Lớp  6, 7  

Quốc tịch: Việt Nam 

Email: tinh.nguyentrung@nt.svis.edu.vn 

 

  
 
MARIO MILIONE 

Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học và Trung học 

Quốc tịch: Úc 

Email: mario.milione@nt.svis.edu.vn 
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