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Một năm học bận rộn tại SIS Vạn Phúc 

Năm học mới đã bắt đầu rất tuyệt vời tại SIS @ Vạn Phúc. 
Trong các lớp học, các thầy cô giáo và các em học sinh đã 
cùng làm việc rất tốt. Các lớp học luôn sôi nổi khi các em cùng 
học tập và tham gia vào các hoạt động phát triển kỹ năng.  

Một năm học với nhiều sự kiện 

Năm học này, chúng ta vẫn tiếp tục kỷ niệm và tổ chức rất 
nhiều sự kiện như ngày lễ Quốc Khánh (2/9) và Tết Trung thu 
(đã được tổ chức vào ngày 8/9). Chúng tôi sẽ cập nhật thông 
tin về Câu lạc bộ Sách và Buổi hẹn Cà phê trên website và 
bản tin của trường. Thông tin về trường mới tại Gamuda cũng 
sẽ được cập nhật tới Quý Phụ huynh. 

WALT – Chủ đề học hôm nay 

Khi tới thăm lớp học của con em mình, Quý vị sẽ thấy bảng 
“WALT – Chủ đề học hôm nay” được dán ngoài cửa lớp học. 
Học sinh có thể trao đổi với cha mẹ về những kiến thức các 
em đang được học trên lớp. Quý vị có thể dễ dàng biết được 
những kiến thức và kĩ năng các em đang được học trên lớp. 

Chào đón các giáo viên mới 

Xin cám ơn Quý vị và các em đã dành những lời chào đón 
nồng nhiệt tới các giáo viên mới đến từ châu Âu, Canada và 
Hoa Kỳ gia nhập đội ngũ giáo viên của trường. Một số thầy cô 
đã từng làm việc tại các nước Đông Nam Á và đã trở nên 
quen thuộc với văn hóa nơi đây. Các thầy cô với kinh nghiệm, 
lòng nhiệt huyết và tài năng của mình sẽ góp phần xây dựng 
ngôi trường của chúng ta ngày càng năng động và tràn đầy 
yêu thương. Các thầy cô đã ổn định cuộc sống và yêu thích 
cuộc sống tại Việt Nam. 
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Học sinh và giáo viên trong buổi thảo luận nhóm 

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.   

 

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. 

SỨ MỆNH 
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Chủ nhiệm Chương trình Quốc tế 

Năm học này, thầy Noel Geoghegan sẽ đảm nhận vị trí Chủ 
nhiệm Chương trình Quốc tế. Thầy đã sống tại Hà Nội từ năm 
2009 và rất quen thuộc với ẩm thực, văn hóa và cuộc sống tại 
Việt Nam. Thầy có bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ chuyên ngành Sư 
phạm Toán. Tiến sỹ Noel tham gia công tác đào tạo giáo viên 
từ năm 1988 và đã làm việc ở các Khoa Sư phạm chuyên 
ngành Sư phạm Toán tại một số trường đại học của Úc và 
Hoa Kỳ. Năm học trước, Tiến sỹ Noel đã làm việc tại trường 
với vai trò là giáo viên Lớp 3 Quốc tế. Thầy là một giáo viên 
tâm huyết, luôn mang đến cho các em học sinh môi trường 
giáo dục tốt nhất. 

Hiệu phó Chương trình Việt Nam 

Cô Phạm Thị Huyền Trang vừa được bổ nhiệm làm Hiệu phó 
Trường Tiểu học Việt Nam Singapore tại Vạn Phúc, chịu trách 
nhiệm phối hợp với Hiệu trưởng trong các hoạt động bồi 
dưỡng chuyên môn cho giáo viên và các hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp. 

Cô đã có 9 năm kinh nghiệm giảng dạy trong đó có 7 năm làm 
việc tại trường Tiểu học Việt Nam Singapore. Ngôi trường và 
các em học sinh đã trở nên vô cùng thân thiết với cô. Cô 
Trang hy vọng sẽ góp phần phát triển một môi trường giáo 
dục lý tưởng cho các em trong cương vị mới của mình. 

Đồng phục 

Nhà trường xin thông báo mũ đồng phục hiện đang được bán 
tại Văn phòng trường. Phụ huynh vui lòng đặt mua mũ tại Văn 
phòng trường để đảm bảo học sinh có đúng loại mũ đồng 
phục của trường. Kiểu mũ vành tròn sẽ giúp các em che nắng 
tốt hơn các loại mũ lưỡi trai và đồng bộ với đồng phục của 
trường. 

Học sinh phải đi giày mũi kín, màu trắng, màu đen hoặc xám. 
Một số học sinh vẫn đi dép xăng đan và dép lê tới trường. Tuy 
nhiên, những loại dép này không đúng với quy định về đồng 
phục của trường và có thể không an toàn cho các em trong 
thời tiết ẩm ướt.. 

Xin chân thành cám ơn Quý phụ huynh đã ủng hộ Nhà trường 
trong việc nhắc nhở các  em mặc đồng phục đúng quy định. 
Chúng tôi tin rằng học sinh trường SIS @ Vạn Phúc không chỉ 
thông minh mà còn có trang phục lịch sự. 

Các cầu thủ nổi tiếng của Brazil đến thăm SIS Vạn Phúc 

Hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 9 vừa qua, trường chúng ta rất vui 
mừng chào đón cựu cầu thủ Mineiro của đội Chelsea và Đội 
tuyển Brazil cùng với các đồng nghiệp Edu, Fabio và Fla đến 
từ Brazil tới thăm trường. Các cầu thủ đã giới thiệu về bản 
thân trong buổi sinh hoạt toàn trường trước khi chụp hình và 
gửi tặng chữ ký. 

Sau đó, các cầu thủ nhí của đội bóng câu lạc bộ trường đã 
được tham gia một buổi huấn luyện kéo dài một giờ với các 
cầu thủ Brazil. 
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Đồng phục trường 

 

Cô Phạm Huyền Trang – Hiệu phó chương trình 
tiếng Việt 

Tiến sỹ Noel Geoghegan – Chủ nhiệm 

chương trình tiếng Anh 
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Các cầu thủ Brazil đã trình diễn các kỹ năng cá nhân và truyền 
đạt cho các em những điểm mạnh của bóng đá Brazil. Tất cả 
học sinh tham gia buổi huấn luyện đã được trao giấy chứng 
nhận để ghi nhận việc các em đã tham gia buổi huấn luyện 
cùng các cầu thủ Brazil. Bắt đầu từ tháng sau, Trường học 
Bóng đá Brazil sẽ được mở vào các ngày cuối tuần cho tất cả 
các em học sinh. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật tới Quý vị và các 
em thông tin về chương trình này. 

Buổi hẹn Cà phê 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 9 vừa qua, hơn 40 Phụ huynh đã tới 
tham dự buổi thảo luận về Mục tiêu học tập cho học sinh do 
cô Sue và thầy Noel trình bày tại tòa nhà PIU. Các em học 
sinh Lớp 3 đã mang tới một tiết mục hát thú vị giúp ghi nhớ 
các Mục tiêu học tập.  

Cô Sue cũng đã mời các Phụ huynh tham gia vào một cuộc 
khảo sát nhỏ, trong đó từng phụ huynh bỏ phiếu để lựa chọn 
mức độ quan trọng của những mục tiêu này. Những mục tiêu 
học tập của học sinh là những mục tiêu mà các em có thể đạt 
được với sự giúp đỡ từ phía Nhà trường và gia đình. Sau đây 
là những mục tiêu học tập được dán ở tất cả các lớp học của 
trường 

Những học sinh có tư duy phản biện 

Học sinh được thử thách thông qua việc đặt câu hỏi và thực 
hành ở các kỹ năng tư duy ở cấp độ cao hơn. 

Những học sinh có học lực tốt 

Học sinh được khuyến khích nỗ lực để đạt được những thành 
tích học tập tốt ở trường. 

Những học sinh tự tin trong giao tiếp 

Học sinh được nuôi dưỡng và dạy giao tiếp theo nhiều cách 
thức khác nhau để phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng 
thuyết trình. Những kỹ năng này sẽ rất hữu ích cho tương lai 
của các em sau này.  

Những công dân năng động và có trách nhiệm 

Học sinh biết giúp đỡ và nhận thức những hoạt động đang 
diễn ra trong trường, trong cộng đồng và trên thế giới. 

Những học sinh hiểu biết về công nghệ 

Học sinh được dạy để hiểu và sử dụng thành thạo các kỹ 
năng công nghệ thông tin. Những kỹ năng này sẽ giúp các em 
chuẩn bị tốt cho việc học ở các trường trung học, đại học và 
những công việc liên quan đến công nghệ thông tin cao cấp 
sau này. 

Kết quả cuộc khảo sát ý kiến của phụ huynh về mức độ quan 
trọng của những mục tiêu như sau: 

Học lực tốt: 135/780 
Hiểu biết về công nghệ: 54/780 
Tư duy phản biện: 226/780 
Công dân năng động và có trách nhiệm: 191/780 
Tự tin trong giao tiếp: 174/780 
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Học sinh lớp 3D thể hiện một ca khúc về những 
mục tiêu học tập 

Phụ huynh tham gia cuộc khảo sát về mức độ 
quan trọng của các mục tiêu học tập 

Đội bóng SIS tham gia buổi tập huấn với 
các cầu thủ chuyên nghiệp của Brazil 


