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Xin chào mừng Quý phụ huynh và các em đã quay trở lại 

trường sau một kì nghỉ hè dài và hi vọng các gia đình đã có 

một khoảng thời gian thư giãn và thoải mái bên nhau. Chúng 

tôi cũng vui mừng chào đón các em học sinh và phụ huynh 

mới. Chúng tôi rất mong cùng Quý vị sẽ luôn đồng hành cùng 

Nhà trường để giúp các em học sinh trau dồi kiến thức và 

trưởng thành, trở thành những công dân toàn cầu tương lai. 

Những tiềm năng của các học sinh sẽ được khám phá, nuôi 

dưỡng và phát triển tại SIS. 

Lễ hội Trung thu 

Nhà trường đã tổ chức Lễ hội Trung thu vào ngày 25 tháng 9 

với sự góp mặt của đội Múa lân. Ngoài ra, rất nhiều các trò 

chơi vận động và trò chơi truyền thống đã được tổ chức bởi 

các giáo viên nước ngoài và Việt Nam. Đây sẽ là một ngày hội 

đầy màu sắc và đáng nhớ đối với tất cả mọi người. 

Câu lạc bộ ngoài giờ 

Các câu lạc bộ ngoài giờ đã thu hút được đông đảo học sinh 

tham gia. Ngoài các câu lạc bộ đã quen thuộc như Nấu ăn, 

Tiếng Trung, Cầu lông, Bóng đá và Cờ vua, Nhà trường đã mở 

thêm các câu lạc bộ mới như Kịch, Ban nhạc của trường, cung 

cấp cho các em nhiều cơ hội lựa chọn. Xin cám ơn những gợi 

ý về các câu lạc bộ mới của Quý phụ huynh và các em học 

sinh. 

Câu lạc bộ Robot Huna 

Vào thứ Tư ngày 26 và thứ Năm ngày 27 tháng 8, đội câu lạc 

bộ Robot Huna đã đến thăm và trình diễn tại trường. Tất cả 

các em đều bị thu hút bởi kĩ thuật trình diễn và thích thú ngắm 

nhìn các chú robot nhảy theo điệu nhạc. Huna Robot là một 

trong những câu lạc bộ được yêu thích tại SIS Vạn Phúc. 
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Học sinh hào hứng với màn Múa Lân 

Học sinh chụp ảnh bên mâm quả trong Lễ hội 

Trung thu 

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. 
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Kiểm tra sức khỏe 

Trung tâm Y tế quận Ba Đình sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe 

bắt buộc đối với học sinh khối Song ngữ vào thứ Tư, ngày 7 

tháng 10. 

Chủ nhiệm Chương trình tiếng Anh tăng cường 

Tên tôi là Marlena Pawlega, Giáo viên lớp 5, đồng thời là 

Chủ nhiệm Chương trình tiếng Anh tăng cường (EFL). 

Chương trình nhằm giúp các em học sinh còn hạn chế về 

các kĩ năng tiếng Anh  được nâng cao trình độ để các em dễ 

dàng tiếp cận và lĩnh hội kiến thức từ chương trình của SIS. 

Chương trình EFL bao gồm các kĩ thuật, phương pháp và 

giáo trình được thiết kế đặc biệt để rèn luyện các kĩ năng 

đọc, viết, nghe và nói tiếng Anh cho học sinh. Ngoài ra, nội 

dung chương trình EFL cũng bao gồm các nội dung học trên 

lớp để hỗ trợ học sinh trau dồi kiến thức, nhận biết và kĩ 

năng học tập trong khi phát triển các kĩ năng tiếng Anh. Mục 

tiêu của chúng tôi là cung cấp cho học sinh cơ hội thành 

công, đạt được những mục tiêu đề ra và chuẩn bị hành trang 

cho các em vượt qua những thử thách của thế kỉ 21. 

Giáo viên Giáo dục thể chất 

Tên tôi là Michael Catapano. Tôi đến từ New York, Mĩ. Tôi 

đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Giáo dục thể chất. 

Tôi đã từng dạy ở rất nhiều nơi trên thế giới như New York, 

Việt Nam, Thái Lan và Brazil. Với vai trò là giáo viên thể 

chất, tôi mong muốn các em khỏe mạnh và vui vẻ thông qua 

các bài tập, xây dựng kĩ năng và làm việc nhóm. Tôi rất hạnh 

phúc khi trở thành thành viên của gia đình SIS và giúp các 

em có thêm niềm hứng khởi với cuộc sống lành mạnh. Tôi 

sẽ hướng dẫn các em nhiều kĩ năng khác nhau từ môn yoga, 

khiêu vũ, đến đá bóng, bóng rổ. Tôi đặc biệt mong chờ đến 

Ngày hội Thể thao sắp tới. Vào ngày 30 tháng 10, SIS sẽ tổ 

chức Ngày hội Thể thao thường niên tại Vạn Phúc. Ngày hội 

nhằm giúp tăng cường tinh thần đồng đội, tinh thần thể thao 

và đặc biệt là có thêm niềm vui cho các em học sinh. Học 

sinh sẽ được tham dự rất nhiều trò chơi và hoạt động tập 

thể. Tôi hi vọng đây sẽ là một năm học thành công tại SIS. 

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi 

để được giải đáp. 
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Cô Marlena – Chủ nhiệm Chương trình EFL 

 

Một buổi trình diễn của Câu lạc bộ Robot Huna 

Thầy Michael Catapano – Giáo viên thể dục 
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Hội học sinh 

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc thành lập Hội học 

sinh của trường năm học này với sự hướng dẫn của thầy 

Brad, lớp 5 Quốc tế. 

Những học sinh mong muốn tham gia Hội học sinh đã viết 

thư tới cô Sue và thầy Charlie để bày tỏ những lí do các em 

xứng đáng đại diện trường trở thành thành viên của Hội học 

sinh. Sau khi được cân nhắc kĩ lưỡng, Hội học sinh đã lựa 

chọn được các thành viên xứng đáng. Trong suốt năm học, 

thành viên Hội học sinh sẽ gây quỹ từ thiện cho những nơi bị 

thiệt hại trong khu vực và quốc tế. Các em sẽ tham gia hỗ trợ 

các hoạt động của trường và đại diện cho hình ảnh của 

trường. Các em sẽ được phát triển kĩ năng thuyết trình, chịu 

trách nhiệm lên kế hoạch cho việc gây quỹ và quyết định gây 

quỹ cho tổ chức nào.  Năm học trước, chúng ta đã kêu gọi 

ủng hộ được 800 đô la Mĩ cho một dự án tại Tanzania, giúp 

người dân đào giếng nước, không còn phải sử dụng nguồn 

nước ô nhiễm hay đi xa để có nước sạch. Các em cũng 

quyên góp và tặng sách cho các trường ở vùng sâu vùng xa. 

Chính sách xét Giải thưởng  Học thuật 

Tập đoàn Kinder World đã đánh giá lại Chính sách về xét 

Giải thưởng Học thuật để đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn 

cho các em học sinh, các bậc Phụ huynh và các thầy cô 

giáo. 

Đối với Chương trình Quốc tế 

Đối với Lớp 1 đến Lớp 8 của Chương trình Quốc tế, Giải 

thưởng Học thuật được trao cho những em học sinh có 

điểm tổng kết năm học cao nhất trong các môn Tiếng Anh, 

Toán, và Khoa học. Kết quả tổng kết của học sinh phải đạt 

từ 85% trở lên.  

Đối với Chương trình Song ngữ 

Giải thưởng có tên "Giải thưởng Học thuật - Môn Tiếng 

Anh", được trao cho những em học sinh đạt kết quả tổng 

kết năm học cao nhất trong môn Tiếng Anh đối với các lớp 

Song ngữ từ Lớp 1 đến Lớp 5; môn Tiếng Anh và Tiếng 

Anh tăng cường đối với các lớp từ 6 đến 9. Kết quả tổng kết 

của học sinh phải đạt từ 85% trở lên. 
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Hội Học sinh thăm các em nhỏ trong chương 
trình Phẫu thuật Nụ cười 

Hội Học sinh tặng sách cho trường tiểu học Cao Răm 


