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Chuyến thăm quan trường SIS tại Gamuda Gardens 

Vào ngày 25 tháng Năm, các em học sinh Khối Năm đã có chuyến 

dã ngoại thăm quan học xá mới của Tập đoàn KinderWorld tại 

Gamuda Gardens. Trường SIS @ Gamuda sẽ khai giảng vào năm 

học mới 2015-2016. Các em học sinh rất vui khi được tới thăm 

trường mới với các tòa nhà lớn, sân thể thao, phòng ăn, bếp và các 

lớp học hiện đại. Các em rất hào hứng khi thấy nhà đa chức năng 

lớn với sân khấu và không gian rộng cho các hoạt động thể chất. Sau 

đó, các em được đến thăm bể bơi tai Clubhouse của Gamuda 

Gardens ở ngay gần trường. 

Các em học sinh đều rất phấn khởi khi được học ở một môi trường 

học tập tuyệt vời trong năm học mới. 

Buổi Biểu diễn Văn nghệ cuối năm 

Buổi Biểu diễn Văn nghệ cuối năm của trường Vạn Phúc sẽ diễn ra 

tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào 1giờ30 chiều thứ Bảy ngày 4 

tháng Bảy. Giáo viên và học sinh toàn trường đang bận rộn chuẩn bị 

trang phục, đạo cụ và luyên tập các tiết mục biểu diễn trong các buổi 

sinh hoạt đầu tuần trước toàn trường. Chủ đề của chương trình văn 

nghệ năm nay là “Decades”- Các thập niên. Chúng tôi tin rằng quý vị 

sẽ được thưởng thức một chương trình âm nhạc sôi động, các tiết 

mục nhảy độc đáo với trang phục biểu diễn bắt mắt. Buổi Biểu diễn 

Văn nghệ cuối năm là một chương trình đặc sắc đánh dấu việc kết 

thúc một năm học bận rộn tại SIS @ Vạn Phúc. Chúng tôi mong 

được chào đón quý vị phụ huynh cùng bè bạn đến tham dự chương 

trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

Ngày hội Quốc tế 

Trường SIS @ Vạn Phúc đã có một ngày hội Quốc tế thành công vào 

cuối Học phần Ba. Ngày hội bắt đầu với phần diễu hành của các 

quốc gia và bài phát biểu từ một vị khách đặc biệt, Bà Louis 

Chamberlain đến từ Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc. 

Một vị khách đặc biệt khác của trường SIS Vạn Phúc trong Ngày hội 

Quốc tế  là Ngài Đại sứ Ai Cập, Yousef K Hanna. Ông đã có lời khen 

ngợi các em học sinh lớp 5D về sự hiểu biết của các em về đất nước 

Ai Cập. Các lớp đã làm việc chăm chỉ để nghiên cứu và trang trí lớp 

theo biểu tượng của các quốc gia mà lớp mình lựa chọn. Học sinh  
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Chào mừng Bà Louis Chamberlain đến từ Chương 

trình Phát triển Liên Hiệp Quốc trong ngày hội Quốc tế  

 

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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các lớp vừa là chủ nhà vừa là du khách trong ngày hội. Các em đã 

học được nhiều điều thú vị và một số câu nói bằng ngôn ngữ của 

các quốc gia mà các em đến thăm. Chúng tôi cảm ơn các Quý vị 

phụ huynh đã ủng hộ và mang tới ngày hội các trang phục và món 

ăn truyền thống của đất nước mình. Quý vị có thể xem những bức 

ảnh của ngày hội trên trang web của trường. 

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh 

Chúng tôi rất vui mừng với những thành tích tuyệt vời mà các em 
học sinh của trường đã đạt được trong Kỳ thi Olympic Tiếng Anh do 
Language Linhks tổ chức. Cuộc thi đã thu hút hơn 1000 học sinh 
đến từ nhiều trường tại Hà Nội đăng ký tham gia. Bốn học sinh đến 
từ SIS Vạn Phúc đều đạt kết quả cao và được xếp vào những vị trí 
dẫn đầu. 

Xin chúc mừng các em  Anh Chi, Trường Phúc, Nga Mi và Tú Anh vì 
sự nỗ lực trong học tập và những thành tích mà các em đã đạt 
được. Xin chân thành cảm ơn thầy Nigel và cô Shirley đã giúp các 
em ôn tập cho kỳ thi này. 

Câu lạc bộ sách 

Nhiều học sinh đã tham gia Chương trình Câu lạc bộ sách và đã 

mua được thêm cho mình nhiều cuốn sách hay. Các em đã được 

nhận sách vào đúng vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Trong dịp này, thư 

viện của trường cũng được bổ sung thêm nhiều đầu sách văn học 

và sách khoa học mới.  

Chương trình Bơi 

Trong năm học này, nhà trường đã có thể sử dụng bể bơi mới trong 

nhà đối diện cổng trường trên đường Vạn Bảo. Trong tuần học bơi 

đầu tiên, học sinh được kiểm tra để xác định trình độ và được chia 

thành các nhóm nhỏ có cùng trình độ (khoảng 8 học sinh một nhóm). 

Mỗi nhóm có một giáo viên hướng dẫn và một giáo viên giám sát. 

Chương trình Bơi của nhà trường được thiết kế theo các các kỹ 

năng của chương trình bơi “U Swim”. Quý Phụ huynh có thể tham 

khảo những đoạn phim giới thiệu phương pháp giúp trẻ tự tin hơn 

khi ở dưới nước trên trang web của chương trình. Việc học bơi rất 

quan trọng bởi các em cần biết cách giữ an toàn khi ở bể bơi, sông 

hồ, bãi biển. Học bơi cũng là một hoạt động thể chất lành mạnh giúp 

phổi và hệ cơ phát triển. 

Kỳ thi Chương trình Việt Nam và Quốc tế 

Trong tháng Năm, giáo viên Chương trình Việt Nam đã hoàn thành 

việc chấm thi và viết báo cáo đánh giá quá trình học tập của học 

sinh. Giáo viên chương trình Quốc tế cũng sẽ hoàn thành việc tổ 

chức thi học kỳ trong hai tuần đầu của tháng Sáu. Báo cáo kết quả 

học tập sẽ được gửi tới Quý phụ huynh vào cuối năm học. 

Nhà trường sẽ tổ chức buổi Lễ Tốt nghiệp cho học sinh Khối lớp 

Năm vào tuần cuối cùng của năm học, thứ Ba ngày 7 tháng Bảy. 

Chúng tôi sẽ gửi thư mời tới Quý phụ huynh khi có thông tin chi tiết 

về Lễ Tốt nghiệp.  
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Một tiết học bơi của học sinh Lớp 2 

 

Trường Phúc, Tú Anh, Nga Mi và Anh Chi nhận giải 

thưởng trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh 

 

Học sinh có hộ chiếu riêng trong ngày hội Quốc tế 

 

 

 


