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                      www.kinderworld.net 

Thầy Birch Colby Criswell  

Hiệu phó 

 

Chào mừng năm học mới 

Nhà trường rất vui mừng được chào đón toàn thể học sinh và Quý 

Phụ huynh tới Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc, tất cả chúng 

ta đều mong chờ một năm học mới thành công rực rỡ trong học tập 

cũng như các công tác trong Nhà trường. 

Trong thời gian nghỉ hè, Trường ta đã có một số thay đổi. Tất cả các 

lớp học Quốc tế và Song ngữ đều được chuyển về cùng một tòa 

nhà. Sân trường phía trước cũng đã được sửa sang, nâng cấp lại để 

phù hợp hơn cho các hoạt động và vui chơi của học sinh.  

 
Chào mừng Hiệu phó mới 

Xin chào! Tên tôi là Birch Colby Criswell, Quý Phụ huynh có thể gọi 

tôi là Colby. Tôi đến từ Mỹ và tuy mới ở Việt Nam chưa lâu, nhưng 

tôi đã thấy yêu Hà Nội. Cho đến thời điểm này, tôi đã học hỏi được 

nhiều điều thú vị từ học sinh, giáo viên và cô Sue. Tôi rất vui khi 

được trở thành một phần trong đội ngũ tuyệt vời này. Tôi có Bằng Cử 

nhân Ngôn ngữ Anh, Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh và Bằng Thạc sỹ Giáo 

dục Chuyên ngành Quản lý cao cấp . Trước khi chuyển đến Trường 

Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc, tôi từng là Hiệu trưởng một trường 

Quốc tế tại Đài Loan. Tôi rất mong được làm quen với Quý Phụ huynh 

và học sinh trong năm học này và nhiều năm sau nữa. 

 
Giúp các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới 

Để chuẩn bị đi học, Quý Phụ huynh có thể hỗ trợ con em của mình 

rèn tính độc lập cần thiết thông qua một số việc đơn giản ở nhà.  

Hướng dẫn các em soạn sách vở, cặp sách và đồng phục trước khi 

đi ngủ. Khi thức dậy buổi sáng, các em có thể nhanh chóng mặc 

quần áo để sẵn sàng đi học. 

Đặt đồng hồ báo thức để học sinh biết khi nào cần rời khỏi nhà để 

đón xe buýt hoặc gặp lái xe. Hãy chắc chắn rằng học sinh tới trường 

và vào lớp đúng giờ. Việc tới trễ sẽ khiến các em cảm thấy lúng túng 

do thiếu sự chuẩn bị.  

Hãy đảm bảo cho các em học sinh ngủ đủ giấc và nên đi ngủ vào 

9:00 tối. Những ngày học tại trường cũng khá dài và học sinh cần giữ 

sự tập trung và tỉnh táo. Đặc biệt, các học sinh ở khối lớp nhỏ sẽ dễ 

cảm thấy ngày học dài hơn khi không có giấc ngủ trưa. 

 

NỘI DUNG 

 

• Chào mừng năm học mới 

• Chào mừng Hiệu phó mới 

• Giúp học sinh chuẩn bị cho năm 

học mới 

• Hoạt động ngoại khóa 
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• Đánh giá kết quả học tập 
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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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Hoạt động ngoại khóa 

Hoạt động ngoại khóa sau giờ học của Trường đã bắt đầu với các 

câu lạc bộ được yêu thích như Nấu ăn, Cầu lông, Bóng đá, Cờ vua, 

Bóng rổ. Đây là các hoạt động khá phổ biến, bên cạnh đó, Nhà 

trường còn tổ chức thêm Câu lạc bộ Âm nhạc (Hợp xướng), cung 

cấp thêm lựa chọn mới cho các học sinh tài năng. 

 
Họp Phụ huynh 

Xin chân thành cảm ơn các Quý vị Phụ huynh đã đến thăm trường, 

gặp và trao đổi với Giáo viên. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản 

hồi từ Quý Phụ huynh cũng như ý kiến đóng góp cho sự phát triển 

của Nhà trường. Nếu Quý vị có thêm câu hỏi hay góp ý, chúng tôi rất 

vui lòng tiếp nhận và hỗ trợ. Quý Phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp 

hoặc gửi email cho chúng tôi. 

 
Buổi hẹn gặp mặt Phụ huynh 

Cô Sue và Thầy Colby sẽ tổ chức buổi cafe Gặp mặt vào ngày 14 

tháng 9, lúc 15:00 - 16:00 để Quý Phụ huynh có thể gặp và trao đổi 

về các vấn đề của trường và học sinh. 

Vào đầu tháng 11, chúng tôi sẽ tổ chức buổi Hội thảo để cung cấp 

cho Phụ huynh thông tin đầy đủ về các kỳ thi, cấu trúc bài thi và tư 

vấn cách Phụ huynh có thể hỗ trợ để ôn tập cho con em mình.  

 
Đánh giá kết quả học tập 

Quý Phụ huynh sẽ nhận được Lịch thị học kỳ (ToS) gửi qua email. 

Điều này sẽ giúp Quý vị nắm được tất cả các ngày thi trong năm, 

cũng như các loại câu hỏi sẽ có trong bài thi. 

Năm Lớp 1 sẽ KHÔNG có kỳ thi học kỳ 1, tuy nhiên kết quả của học 

sinh sẽ dựa trên kết quả điểm trong suốt học kỳ như bài kiểm tra, 

chính tả, từ vựng, khả năng đọc, nói và nghe. 

Bài kiểm tra thành phần này cũng sẽ chiếm 10% kết quả học tập 

môn tiếng Anh của học sinh. 

Quý vị có thể kiểm tra các ngày thi trong Lịch thi Học kỳ để sắp 

xếp kế hoạch nghỉ lễ, và đảm bảo chúng không trùng với các kỳ thi. 

Học sinh sẽ có bài thi ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh. 

Có một số trường hợp Phụ huynh xin nghỉ dài ngày vào thời gian 

các kỳ thi bắt đầu, điều đó cũng gây ảnh hưởng tới việc thi cử của 

các con. 

 

 

 

Ngày đầu tiên đi học 
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Hoạt động ngoại khóa thú vị 

 

Khám phá và phát triển khả năng sáng tạo 
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