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TẦM NHÌN
Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào
tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp
những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm
đào tạo ra những công dân toàn cầu.
SỨ MỆNH
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 say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

NỘI DUNG BẢN TIN





Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
Thông điệp từ Thầy James Stringers
– Giáo viên môn Tiếng Anh
Thông điệp từ Cô Lâm Thị Ái Hạ –
GVCN Lớp 2
Thông điệp từ Cô Lê Diệp Thuý Ngọc
– Quản lý Văn phòng Trường

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

THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG
Kính thưa Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Trước hết tôi xin gửi lời chào đón tất cả quý vị Phụ huynh và
các em học sinh đang học tập tại Trường liên cấp Quốc tế Việt
Nam-Singapore (SVIS@NT)
Sau một kỳ nghỉ hè thoải mái để mọi người thực hiện những dự
định trong năm về các kế hoạch tham quan, du lịch, dã
ngoại...Giờ đây, đã đến lúc chúng ta phải trở lại với ghế nhà
trường để thực hiện một nhiệm vụ của mọi học sinh đó là: HỌC
TẬP.
Xin trích lời của Nhà Bác học vĩ đại nhất của nhân loại trong thế
kỷ 20:
"I don’t teach my students, I just attempt to create the
conditions in which they can learn"
- Albert Einstein
Xin tạm dịch:
"Tôi không dạy học sinh của tôi, tôi chỉ cố gắng để tạo ra
các điều kiện trong đó các em có thể học được".
- Albert Einstein
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Sự khác biệt của Phương pháp tiếp cận Giáo dục hiện đại với giáo dục
truyền thống chính là điều đó. Lấy học sinh là đối tượng trung tâm để hoạt
động giáo dục hướng tới; hoạt động đó sẽ bảo đảm cho mọi học sinh được
phát huy tốt nhất năng lực của bản thân, chủ động và tích cực tham gia quá
trình dạy-học.
Thay cho câu hỏi: “Em hiểu bài chưa?” sang câu hỏi: “Vì sao em nghĩ
vậy?’’
Kết quả học tập trong năm học 2014-2015 của học sinh SVIS@NT: có 45%
học sinh đạt giỏi toàn diện và xuất sắc. Số lượng học sinh đến học tại
SVIS@NT đầu năm học 2015-2016 tăng hơn gấp 2 lần so với năm học
trước. Chính con số đó đã mang đến ý nghĩa công nhận về sự phấn đấu
không ngừng của thầy và trò. Có được kết quả đó, chúng tôi không thể
không nhắc đến sự tin tưởng, sự hợp tác và sự ủng hộ của Quý vị Phụ
huynh dành cho chúng tôi trong suốt năm học vừa qua.
Nhân dịp Trung Thu ngày 25 tháng 6 năm 2015, Trường Liên cấp quốc tế
Việt Nam Singapore đã tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ và các hoạt
động chào mừng ngày Tết Trung thu của Trẻ em.
Cũng trong Lễ hội Trăng Rằm, các tiết mục Nhảy hiện đại của các em học
sinh cũng là món quà tinh thần trong sự kiện này. Các điệu nhảy hiện đại
được biểu diễn bởi các em học sinh nhỏ lớp 2, đến các anh chị lớp lớn đều
có điểm nổi bật đó là sự khéo léo, chính xác, vũ điệu cơ thể đẹp mắt thu
hút được quan tâm của PHHS và các em học sinh có mặt trong đêm liên
hoan.
Trường ghi nhận và cám ơn sự đóng góp chân thành, thiện ý của gia đình
bé Hoàng Duyên, học sinh lớp 1 của Trường về những món quà dành cho
các em học sinh trong lễ hội Trung Thu vừa qua. Những món quà này đã
làm phong phú thêm cho lễ hội Trăng Rằm của các em.
Chúc Quý vị Phụ huynh sức khỏe, sự thành đạt trên mọi lĩnh vực; chúc các
em học sinh bước vào năm học mới trong khí thế học tập sôi nổi, chăm,
ngoan và hạnh phúc khi có thêm nhiều người bạn mới.
Chúc
Trân trọng,
Thầy Đào Trọng Thu
Hiệu Trưởng
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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY JAMES
Xin chào Quý Phụ Huynh và các em học sinh thân mến!
Tôi tên là James Stringers, tôi đã có từng giảng dạy tiếng Anh
ở Việt Nam nhiều năm qua. Tôi rất vui khi được giảng dạy tại
một môi trường Quốc tế như trường SVIS tại Nha Trang.

Các em học sinh trong giờ học Tiếng Anh của
thầy James

Tháng này, chúng tôi tập trung vào việc giúp học sinh tập làm
quen lẫn nhau, đây là chìa khoá để tạo sự liên kết vững chắc
giữa giáo viên và học sinh. Các em học sinh nhỏ hơn sẽ tập
trung vào việc giới thiệu lẫn nhau, học các màu sắc và ôn lại
các chủ đề đã học từ năm ngoái. Những học sinh lớn được
học làm thế nào để cây phát triển và học về các chuỗi thức ăn.
Mỗi ngày, các em học sinh sẽ được học tập, nghiên cứu và
giao lưu với nhau, đây là điều rất quan trọng cho việc giáo dục
tốt. Năm học này chỉ vừa mới bắt đầu nhưng tôi biết chắc
chắn rằng nó sẽ là một năm học thành công.

Trân trọng,
James Stringers
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

Thầy Andy đang hướng dẫn bài tập cho
học sinh lớp 7
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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ LÂM THỊ ÁI HẠ
Xin chào Quý Phụ Huynh và các em học sinh thân mến!
Tôi tên là Lâm Thị Ái Hạ. Giáo viên giảng dạy lớp 2 tại trường SVIS Nha Trang.
Qua nhiều năm giảng dạy tại các trường Quốc tế và các trường công lập, bản thân tôi rất vinh dự
được giảng dạy tại ngôi trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore. Hơn một năm giảng dạy tại
trường tôi luôn được sự chỉ đạo tận tình của Thầy Hiệu trưởng, làm việc cùng với các bạn đồng
nghiệp đã giúp tôi hoàn thành tốt công tác giảng dạy.
Còn một điều làm cho tôi luôn phấn đấu hết mình đó chính là các em học sinh thân yêu. Những nụ
cười hồn nhiên, những giờ học sôi nổi với ánh mắt long lanh trìu mến các em học sinh luôn đọng lại
trong tâm trí tôi.
Năm học mới 2015-2016 đã bắt đầu, tôi rất vui và phấn khởi cùng chào đón các em trở lại ngôi
trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore sau những ngày hè thoả thích cùng gia đình và người
thân.
Một năm học mới đang bắt đầu đầy hứa hẹn lại cùng tôi sẽ đưa các em học sinh thân yêu của mình
đến khám phá miền tri thức mới!

Trân trọng,
Lâm Thị Ái Hạ
Giáo viên chủ nhiệm Lớp 2
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THÔNG ĐIỆP TỪ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG, CÔ LÊ DIỆP THUÝ NGỌC
Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của Quý phụ huynh dành cho nhà trường trong thời gian
qua.
Xin Quý phụ huynh vui lòng lưu ý các quy định liên quan đến quy định cho Phụ huynh học sinh tại
Trường SVIS như sau:
1. Thời gian đưa đón học sinh:
a. Thời gian đưa học sinh: buổi sáng từ 8:00 đến 8:30
b. Thời gian đón học sinh: buổi chiều từ 4:00 đến 5:00
2. Sau 2 khung thời gian trên bảo vệ nhà trường sẽ đóng cửa. Nếu Quý Phụ Huynh đưa đón học
sinh ngoài 2 khung giờ này vui lòng liên hệ với Văn phòng Trường.
3. Quý Phụ Huynh đưa và đón học sinh ngay tại sảnh trường, không trực tiếp lên lớp đưa đón
cháu.
4. Quý Phụ Huynh đi ô tô khi chạy xe vào trường sẽ để xe tại bãi đậu xe, không chạy vào sâu
trong trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và mĩ quan trường học.
5. Quý Phụ Huynh đi xe gắn máy, vui lòng lấy thẻ xe tại bảo vệ để tránh xảy ra các tình huống
mất mát.
6. Trong giờ học sinh đang học, Phụ Huynh cần gởi vật dụng cá nhân cho học sinh (quần áo,
sữa, thuốc…) vui lòng gởi tại văn phòng, văn phòng sẽ có trách nhiệm chuyển đến các lớp,
tránh tình trạng Phụ Huynh đến trực tiếp lớp học gây mất tập trung cho học sinh.
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Phụ Huynh,
Kính chúc Quý Phụ Huynh và các em học sinh sức khỏe và hạnh phúc

Trân trọng,
Lê Diệp Thúy Ngọc
Quản lý Văn phòng Trường
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2015 - 2016

Thầy Hiệu Trưởng phát biểu khai giảng năm học mới 2015 - 2016

Học sinh Hoàng Tường Gia Khánh – Lớp 8 đại diện học sinh
Trường phát biểu cảm nghĩ trong năm học mới

Tiết mục văn nghệ sôi động của tập thể học sinh lớp 7
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC EM HỌC SINH THAM GIA TẾT TRUNG THU
NĂM HỌC 2015 - 2016

Các em học sinh đang thảo luận làm lồng
đèn ông sao

Tác phẩm lồng đèn ông sao của nhóm 3

Các em học sinh trong trang phục hóa trang
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Tập thể các em học sinh tham gia múa lân nhân dịp Tết
Trung thu năm học 2015 - 2016

Các em học sinh chuẩn bị “phá cỗ”
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