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Thông điệp từ Hiệu trưởng  

Buổi thông tin về kiểm tra đánh giá cuối kỳ 

Vào ngày 09 tháng 11, Nhà trường đã tổ chức Buổi cung cấp thông tin tới 

Phụ huynh hàng năm về các kỳ thi, dạng bài thi cho kiểm tra, đánh giá cuối 

kỳ và gợi ý những cách thức Quý vị có thể thực hiện để giúp con em mình 

ôn tập. 

Lịch kiểm tra học kỳ cũng đã được gửi tới Phụ huynh, trong đó có thông 

tin chi tiết về các dạng câu hỏi có trong kỳ thi, thời gian làm bài và ngày thi. 

Nhà trường cũng chú trọng về việc thông tin đến Quý phụ huynh về Thang 

điểm chấm bài viết, giúp Phụ huynh hiểu được cách thức chấm điểm bài 

viết của học sinh và những nội dung Phụ huynh có thể giúp học sinh tiến 

bộ. Tất cả thông tin từ Buổi họp đã được gửi về cho Phụ huynh qua email. 

Lịch thi cũng đã được tải lên trang web trường để Quý vị tiện theo dõi. 

Thông điệp từ Hiệu phó 

Tất cả các thầy cô và các em học sinh đều rất háo hức mong đợi mùa 

Giáng sinh đang gần đến. Cuộc vận động quyên góp đồ chơi tại SIS Vạn 

Phúc cho tổ chức Phẫu thuật nụ cười đã rất thành công và Hội Học sinh 

cũng đã khởi động cho các hoạt động hướng tới dịp Giáng sinh. Tràn ngập 

khắp trường là những hình ảnh trang trí lung linh trên các cửa sổ, cửa lớp 

và theo tương truyền, Ông già Noel luôn biết rõ bạn nào ngoan và chưa 

ngoan. Buổi hòa nhạc Giáng sinh hứa hẹn sẽ vô cùng tuyệt vời, với những 

tiết mục âm nhạc vui nhộn được chuẩn bị bởi cô Chelsea - giáo viên âm 

nhạc. Ngoài ra, Hội chợ Giáng sinh cũng sẽ rất thú vị vì toàn thể giáo viên 

và nhân viên trong trường đang hào hứng chuẩn bị kế hoạch tổ chức hơn 

20 hoạt động vui và nhiều thử thách cho học sinh. Các bậc Phụ huynh luôn 

được hoan nghênh tới tham gia, thưởng thức buổi hòa nhạc và cổ vũ con 

của mình trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Hội học sinh sẽ chuẩn bị bán 

đồ ăn nhẹ và đồ uống từ thiện để tiếp tục ủng hộ cho dự án của tổ chức 

Phẫu thuật nụ cười. Nhà trường mong đợi được cùng Quý Phụ huynh, 

học sinh chào đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc! 
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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. 
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Ngày hội Thể thao 

Trong Học phần 2 của Chương trình Xã hội học Lớp 3, học sinh được 

giới thiệu về cách sống lành mạnh. Giáo viên đã sử dụng sách “My Pals 

are Here!- Sách giáo dục về sức khỏe” để thảo luận về tầm quan trọng 

của chế độ ăn uống bổ dưỡng và việc luyện tập thể thao. Học sinh đã 

hoàn thành một số hoạt động kết hợp chương trình Tiếng Anh và Xã hội 

học trong suốt học phần. Mục tiêu của Nhà trường là giúp học sinh học 

tập về các thói quen có lợi cho một cuộc sống lành mạnh. Các chủ đề về 

giữ vệ sinh, vóc dáng và chăm sóc răng miệng cũng đã được thảo luận 

và chúng tôi hi vọng các kiến thức hữu ích này sẽ được các em học sinh 

cùng cả gia đình thực hiện và duy trì trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. 

Nhà trường cũng đã tổ chức một chuyến thăm quan tới Trung tâm thể 

thao tổng hợp, nơi học sinh cùng tham gia vào một số hoạt động thể thao 

thú vị. Các hoạt động này bao gồm bóng rổ, quần vợt, bóng đá, khúc côn 

cầu. Học sinh được mang theo nước và hoa quả để ăn nhẹ. Chúng tôi hi 

vọng những trải nghiệm thực tế này sẽ truyền cảm hứng cho các em tham 

gia hoạt động  tại Trung tâm thể thao tổng hợp và hiểu rõ tầm quan trọng 

của một cuộc sống lành mạnh. 

Thi đấu bóng đá 

Thầy Nathan đang tổ chức một Cuộc thi đấu Bóng đá cho các học sinh 

khối lớp 3-5 trong câu lạc bộ Bóng đá. Các em sẽ tới cơ sở trường tại 

Gamuda Gardens để thi đấu cùng đội bóng tại đó. Buổi thi đấu dự kiến 

được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 14 tháng 12. Thư xin ý kiến chấp thuận 

sẽ được gửi tới Quý phụ huynh vào tuần sau. 

Hoạt động chung của Hội học sinh các trường 

Một số Trường Quốc tế Singapore và Mầm non KinderWorld đã cùng 

nhau hợp tác hỗ trợ một trường nội trú ở Tỉnh Hà Giang. Toàn bộ đồ 

quyên góp đã được Hội học sinh của trường tại Gamuda Gardens thu 

nhận và được vận chuyển tới nơi quyên góp bằng xe tải. Một số thành 

viên của Hội học sinh này là cựu học sinh của SIS Vạn Phúc. 

Sau chuyến đi dài vượt qua những con đường gập ghềnh, Hội học sinh 

đã đến Niệm Sơn và các giáo viên cũng đã giúp chuyển phần quà ủng hộ 

và chơi cùng các em học sinh trong trường. Mỗi em học sinh đều nhận 

được một chiếc áo khoác và chiếc cặp sách mới, cũng như lương thực 

để hỗ trợ thêm cho các em. 

Xin vui lòng xem thêm ảnh về hoạt động này trên trang web của trường. 

Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười 

Trong tháng 11, các thành viên từ Hội học sinh Tiểu học và Trung học đã 

thu thập đồ chơi đã qua sử dụng để trao tặng cho các trẻ em tham gia 

phẫu thuật hở hàm ếch. Các đồ chơi này đã được các thành viên Hội học 

sinh sắp xếp để chuyển tới các em tại Bệnh viện. Đồ chơi được phân chia 

theo giới tính và lứa tuổi khác nhau. 
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Vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, sáu đại diện học sinh từ hai Hội học sinh 

đã gửi tặng đồ chơi tới các em tại Bệnh viện. Các em rất vui sướng và 

biết ơn khi nhận được phần quà nhỏ này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành 

nhất tới tinh thần ủng hộ của các em học sinh và Quý vị Phụ huynh. SIS 

Vạn Phúc rất tự hào khi có nhiều học sinh nhiệt tình và hào phóng như 

vậy. Quý vị vui lòng truy cập website của Trường để biết thêm thông tin, 

hình ảnh về hoạt động của tổ chức Phẫu thuật Nụ cười. 

https://www.bing.com/videos/search?q=operation+smile&&view=detail&mid=

2B61CC88B9F6EBD484EE2B61CC88B9F6EBD484EE&FORM=VRDGAR  

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy 

Trong tháng này, SIS Vạn Phúc đã tổ chức buổi diễn tập Phòng cháy 

chữa cháy với sự tham gia của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội. 

Tất cả học sinh đã sơ tán ra khỏi tòa nhà trong khi Đội cứu hỏa sử dụng 

vòi rồng diễn tập dập lửa tại một phần của tòa nhà. Điều này giúp học 

sinh quan sát công việc của Đội cứu hỏa khi xử lý đám cháy. Trong buổi 

diễn tập này, toàn bộ học sinh và giáo viên chưa rời khỏi sân trường; tuy 

nhiên, trong lần diễn tập sau, chúng tôi dự định đưa học sinh di chuyển 

xa hơn, để học sinh nhận thức việc rời khỏi Trường khi xảy ra hỏa hoạn.  

Trong lần diễn tập tới, giáo viên và học sinh sẽ cùng nhau di chuyển dọc 

theo vỉa hè đường Vạn Phúc tới nơi có vỉa hè rộng để tập trung. Điều này 

sẽ giúp học sinh không phải băng qua đường, và có thể di chuyển nhanh 

chóng tới nơi an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Kế hoạch sơ tán và 

chữa cháy này đã được nhất trí bởi Đội phòng cháy chữa cháy và họ 

cũng đã nhận xét tốt về thời gian sơ tán thoát hiểm của các em học sinh. 

Hoạt động Giáng sinh 

Năm nay trường SIS Vạn Phúc sẽ tổ chức Buổi hòa nhạc Giáng sinh và 

Hội chợ Giáng sinh, vào Thứ Tư, ngày 13 tháng 12. Gần đến ngày tổ 

chức hội chợ, Nhà trường sẽ bán phiếu tham gia các hoạt động trong hội 

chợ với giá trị 10,000 VND/ phiếu và bán theo một tệp 10 phiếu, không 

giới hạn số lượng mua. Học sinh sẽ sử dụng phiếu này khi tham gia các 

trò chơi và hoạt động vui nhộn tại Hội chợ. Lợi nhuận từ các hoạt động 

sẽ được ủng hộ cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười. Tất cả thông tin liên 

quan đến chương trình sẽ được gửi tới Phụ huynh vào tuần sau. 

Kiểm tra Học kỳ 

Xin Quý vị vui lòng lưu ý rằng kỳ kiểm tra học kỳ sẽ bắt đầu ngay sau kỳ 

nghỉ lễ Giáng sinh. Các giáo viên sẽ gửi về thêm bài tập để học sinh tự 

ôn luyện nếu gia đình đồng ý. Tuy nhiên, Nhà trường đề nghị học sinh 

dành chút thời gian mỗi ngày để hoàn thành một bài tập hoặc đọc một 

cuốn sách, vì hai tuần nghỉ lễ có thể sẽ khiến học sinh quên đi một số kiến 

thức. Chúng tôi nhận thấy học sinh thường gặp nhiều khó khăn với những 

câu hỏi mở, và cách tường thuật lại câu chuyện sử dụng thì quá khứ. Việc 

luyện tập thêm về các dạng bài này là rất cần thiết. Nếu như học sinh 

quay lại trường muộn hơn so với đợt nghỉ lễ, gia đình cần thông báo với 

Hiệu trưởng để sắp xếp các kế hoạch kiểm tra bù.  
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Trao tặng đồ chơi cho các em 
tham gia “Phẫu thuật nụ cười” 

 

 

 

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=operation+smile&&view=detail&mid=2B61CC88B9F6EBD484EE2B61CC88B9F6EBD484EE&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=operation+smile&&view=detail&mid=2B61CC88B9F6EBD484EE2B61CC88B9F6EBD484EE&FORM=VRDGAR

