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Thi học kỳ 

Kỳ thi cuối học kỳ II của chương trình Tiếng Anh và chương 

trình Việt Nam vừa kết thúc. Các giáo viên đang rất bận rộn 

chấm bài; làm báo cáo kết quả học tập và sẽ gửi tới Quý vị 

phụ huynh trong thời gian gần nhất. 

Kết quả học tập 

Quý phụ huynh sẽ nhận kết quả học tập của con vào tuần 

cuối của năm học tại trường. Xin lưu ý, Qúy phụ huynh tới 

gặp giáo viên của lớp để ký vào hai bản kết quả học tập. Một 

bản được gửi lại Qúy Phụ Huynh. Một bản sẽ được Nhà 

trường đóng dấu và lưu tại trường cho tới khi học sinh tốt 

nghiệp hoặc trong trường hợp học sinh chuyển trường.  

Phương tiện đưa đón biểu diễn văn nghệ cuối năm 

Nhà trường đã gửi Quý phụ huynh thư chấp thuận cho phép 

các con tới Trung tâm hội nghị quốc gia để tham gia lễ tổng 

duyệt và biểu diễn văn nghệ cuối năm của trường. Năm nay, 

buổi biểu diễn được diễn ra vào ngày thường, do đó nhà 

trường cũng đã gửi thư đề nghị Qúy phụ huynh thông báo về 

kế hoach đưa đón con của mình sau buổi biểu diễn . Quý phụ 

huynh vui lòng thông tin lại cho giáo viên của lớp về kế hoạch 

đưa đón con. Dựa vào đó, nhà trường sẽ lên kế hoạch đảm 

bảo về xe đưa đón chiều về cho học sinh. 

Chương trình tập thể dục 

Ở tháng cuối cùng của năm học, nhà trường sẽ đưa vào 
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NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

• Duyệt biểu diễn văn nghệ: 7/6/2017 

• Biểu diễn văn nghệ: 21/6/2017 

• Nhận báo cáo kết quả học tập: 26-30 

tháng Sáu 2017 

• Kết thúc năm học: 30/6/2017 

• Năm học mới bắt đầu: 7/8/2017 
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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.   

 

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. 

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH 
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chương trình học môn tập thể dục ( gym) để phát triển sự 

cân bằng, vóc dáng cân đối, khỏe mạnh về thể chất và giúp 

tăng cường tinh thần đồng đội. Với sự giúp đỡ và ủng hộ từ 

câu lạc bộ My Gym, nhà trường sẽ mang tới cho các em học 

sinh cơ hội để cải thiện sức khỏe, sự nhanh nhẹn và trang bị 

thêm những kỹ năng mới. Chương trình sẽ diễn ra trong 

phòng thể dục của trường với thời lượng hai tiết học một 

tuần. Chúng tôi hy vọng các học sinh sẽ yêu thích những trải 

nghiệm mới tuyệt vời này. 

Sách thư viện đã mượn quá hạn 

Nhà trường đã gửi thư thông báo cho những học sinh mượn 

sách mà đã quá hạn trả sách . Quý phụ huynh vui lòng tìm 

sách để trả về cho thư viện để duy trì sự phát triển quỹ sách 

của thư viện. 

Cuốn kỷ yếu của trường 

Tất cả học sinh sẽ nhận được cuốn kỷ yếu vào tuần cuối 

cùng của năm học. Trang bìa của cuốn kỷ yếu được thiết kế 

bởi các học sinh của trường. 

An toàn máy tính 

Quý phụ huynh lưu ý khi con mình truy cập vào các trò chơi 

trực tuyến bởi hiện nay khả năng học sinh tiếp cận với những 

chương trình không phù hợp hoặc nhận được những yêu 

cầu từ người lạ là vấn đề Nhà trường rất quan ngại. Cha mẹ 

cần biết con mình đang truy cập những trang mạng nào. Một 

trang web trẻ em đặc biệt rất hay truy cập là Roblox. Tuy 

nhiên, phụ huynh lưu ý nhiều người lạ đã sử dụng trang web 

này để tiếp cận trẻ nhỏ với mục đích không lành mạnh.  

 

Lễ ra trường của học sinh khối 5 

Các học sinh khối 5 sẽ tham gia lễ kỷ niệm hoàn thành 

chương trình tiểu học vào thứ Hai ngày 26 tháng Sáu, đánh 

dấu bước ngoặt lớn đó là bước vào trường trung học cơ sở. 

Tại buổi lễ kỷ niệm, học sinh sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ 

đồng thời bày tỏ những suy nghĩ và kỷ niệm của mình khi rời 

trường quốc tế Singapore tại Vạn Phúc. Nhà trường trân 

trọng kính mới Quý phụ huynh tham dự sự kiện đặc biệt này. 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ VẠN PHÚC     
Tháng Năm năm  2017 
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