
 

 

   

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ HALONG 

Tháng 8, 2018 

 

Thông điệp từ Hiệu trưởng – Cô Susan Christiansen  

 
Thân gửi Quý phụ huynh, gia đình và các em học sinh! 
 
Xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các em học sinh quay trở lại trường! Năm nay, 

ngôi trường của chúng ta trông thật mới lạ với rất nhiều không gian và trang thiết bị mới.  
 
Song song với việc xây dựng thêm tòa nhà mới và mở rộng sân chơi cho học sinh Tiểu học 
và Trung học cơ sở, Nhà trường đã chú trọng nâng cao công tác an ninh trật tự để đảm bảo 
an toàn cho học sinh. Tôi biết rằng việc thay đổi quy định đón / trả học sinh ban đầu có thể 
gây ra một số bất tiện, nhưng sau một thời gian chúng ta sẽ quen với những quy định mới về 
giao thông và đỗ xe này. Mục đích của những thay đổi này vì sự an toàn của các em học sinh.  
 
Nhà trường xin sẵn lòng đón nhận các ý kiến đóng góp về những quy định mới này và sẽ cân 
nhắc để đưa ra những thay đổi cần thiết để có được giải pháp tốt nhất! 
 
Hiện tại, ngôi trường của chúng ta rất đẹp, các em học sinh đều thích thú với những phòng 
học mới và các trang thiết bị mới.  
 
Học kỳ 1 luôn là học kỳ bận rộn nhất trong năm học, trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè khá 
dài, các em học sinh có thể sẽ có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, đôi khi còn có cả nước 
mắt. Đây là những tâm lý rất bình thường ở trẻ, cha mẹ có thể giúp đỡ các con rèn luyện 
những thói quen dưới đây để các con có thể hoàn thành tốt việc học ở trường: 
 

 Đi ngủ đúng giờ, không thức khuya và xem ti vi quá nhiều 

 Ăn sáng đầy đủ với các món ăn tốt cho sức khỏe 

 Tham gia các hoạt động thể chất phù hợp sau giờ học và các ngày cuối tuần 
 
Khi có bất cứ thông tin hay thay đổi nào, Nhà trường sẽ thông báo tới Quý phụ huynh qua thư 
tay, hòm thư điện tử, sổ liên lạc và trang web của trường.  
 

Phụ huynh vui lòng kiểm tra sổ liên lạc thường xuyên vì đây là cách tốt nhất để theo dõi 

nhận xét của giáo viên về việc học của con tại trường. Phụ huynh cũng có thể đặt lịch hẹn 

gặp giáo viên bằng cách gửi thư điện tử hoặc gọi điện thoại đến văn phòng Nhà trường khi 

có bất kỳ vấn đề gì muốn trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con.  

 
Thông điệp từ Cô Yến – Hiệu phó Phụ trách Chương trình Việt nam 

Một kỳ nghỉ hè lý thú đã kết thúc, năm học mới đã đến. chúng tôi rất vui mừng được đón chào 
các em học sinh vào năm học mới 2018 – 2019 tại trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam 
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Singapore. Năm học mới với nhiều niềm vui lớn, các em học sinh Tiểu học và THCS được 
học ở khu nhà mới 3 tầng với đầy đủ tiện nghi hiện đại, khu học tập thể chất, khu vui chơi 
đảm bảo cho các em môi trường học tập, giáo dục tiên tiến, phương pháp giáo dục hiện đại 
và toàn diện. Học tập tại trường Liên cấp Quốc tế Singapore Hạ Long, các em được chăm 
sóc, được tham gia các hoạt động trải nghiệm học tập thực tế; được phát triển trí tuệ, phát 
huy tính độc lập, sự sáng tạo, khả năng tương tác, phối hợp. Bên cạnh đó, các em cũng được 
học đầy đủ các môn học trong chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam với phương 
pháp dạy học tích cực nhất. Đặc biệt, trong năm học này, nhà trường sẽ đưa giáo dục STEM 
vào trong các tiết dạy và nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đây là một trong những phương 
pháp giáo dục tiến tiến và phổ biến trên thế giới hiện nay. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng 
của Quý phụ huynh đối với nhà trường và các thầy cô giáo trong những năm học qua; đánh 
giá cao việc phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường, qua đó, giúp các em có được kết quả 
học tập tốt nhất. 
Chúng tôi tin tưởng rằng năm học mới 2018 – 2019 sẽ gặt hái thật nhiều thắng lợi và thành 
công mới.  
 
Lời nhắn gửi Phụ huynh 

Học sinh được nghỉ học vào Thứ 2 ngày 3 tháng 9 (nghỉ bù ngày Quốc Khánh Việt Nam) 

Phụ huynh vui lòng kiểm tra sổ liên lạc của con hàng ngày để biết tình hình học tập của các 

con tại trường. 

Đối với học sinh Mầm non, nhà trường khuyến khích học sinh sử dụng sữa không đường nếu 

phụ huynh gửi sữa đến trường cho con. Phụ huynh có thể tham khảo thông tin về tầm quan 

trong của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ theo đường link sau: 

https://novakdjokovicfoundation.org/importance-nutrition-early-childhood-development/ 

Đối với cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, học sinh không được phép mang đồ ăn và đồ uống 

đến trường trừ khi có khuyến nghị của Giáo viên hoặc Bác sĩ.  

Học sinh mặc đồng phục đến trường theo đúng quy định và đi giày kín mũi hoặc dép có quai 

hậu. Học sinh cần đi giày thể thao trong các tiết học thể dục. 

Quý Phụ huynh hãy đưa con đi học đúng giờ và đón con khi tan học hoặc hết giờ câu 

lạc bộ. Xin hãy lưu ý các quy định ra vào tại cổng trường để đảm bảo an toàn cho các 

em học sinh.  

Cổng trường sẽ mở vào lúc 8h sáng. Buổi học sẽ kết thúc lúc 15h30 (mẫu giáo) và 

15h55 (Tiểu học và Trung học cơ sở). 

Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp học sinh tự ý đến trường sớm 

hoặc ở lại muộn sau giờ học. 

https://novakdjokovicfoundation.org/importance-nutrition-early-childhood-development/
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                                             HALONG ROCKS AND ROLLS! 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Ngày vui tưu trường Giờ học thể dục đầy hứng khởi 

Giờ học máy tính tại toà nhà học mới Cùng học cùng chơi 

Thể thao giữa giờ nghỉ trưa Bưa ăn vui vẻ tại nhà ăn mới 


