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NỘI DUNG CHÍNH 
• Thông điệp của Thầy Hiệu trưởng 
• Thông điệp của Cô Hiệu phó Phụ trách 

Chương trình Việt Nam 
• Thông điệp của Tổ Khoa học Tự nhiên 
• Thông điệp  của cô Elena - Giáo viên mầm 

non 
• Thông điệp  của Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 
• Thông điệp của Giáo viên mới khối Tiểu 

học, đồng thời giảng dạy môn Toán Quốc tế 
và iPSLE 

• Thông điệp  của Giáo viên chủ nhiệm lớp 6, 
đồng thời là Tổ trưởng khối THCS. 

Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

 
Quý Phụ huynh và các em 
học sinh thân mến, 
 
Năm học mới đã bắt đầu với 

nhiều gương mặt mới đã cho 

thấy sự phát triển cả về mặt 

chất lượng và số lượng của 

Trường Quốc tế Singapore tại 

Hạ Long. Bên cạnh đó, Nhà 

trường mong muốn tăng cường 

hơn nữa sự tương tác giữa Phụ huynh, Giáo viên và Ban 

Giám hiệu Nhà trường. Tôi hy vọng sẽ luôn nhận được sự 

quan trm từ phía các bậc Phụ huynh về chương trình học 

và sự tiến bộ trong học tập của học sinh tại trường. Nhà 

trường luôn chào đón và sẵn sàng trao đổi trực tiếp về các 

thắc mắc của Quý Phụ huynh. 

 

“Khi Nhà trường quan trm và tin tưởng vào mối quan hệ 

giữa gia đình và nhà trường; xem gia đình là yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến sự phát triển giáo dục của trẻ, sẽ 

khiến các bậc phụ huynh quan trm và mong muốn được 

cùng nhà trường tham gia và hỗ trợ cho sự tiến bộ trong 

học tập của con em mình” - theo “Henoerson và Mapp”. Vì 

vry, tôi hy vong rằng Phụ huynh sẽ coi đry là mối quan hệ 

hợp tác giữa Nhà trường và Phụ huynh. Nghiên cứu chỉ ra 

rằng, Phụ huynh càng quan trm và cùng tham gia vào việc 

học tập của con mình, con của họ sẽ dễ dàng tiến bộ và 

thành công hơn trong tương lai. Đừng giao toàn bộ trách 

nhiệm giáo dục con trẻ cho Nhà trường. Phụ huynh hãy 

quan trm và động viên con em mình trong học tập. Thành 

công của các con phụ thuộc rất 

nhiều vào chính sự quan trm và 

MỤC TIÊU HỌC TẬP  
 

Trường Quốc tế Singapore nuôi dưỡng nên:  
• Những học sinh có thành tích học tập tốt  
• Những học sinh tự tin trong giao tiếp   
• Những học sinh có kỹ năng tư duy 
• Những học sinh hiểu biết về Công nghệ 
• Những công dân toàn cầu năng động và có 

trách nhiệm 
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TẦM NHÌN 
 
Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực 
giáo dục– và đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo 
đến Dự bị Đại học với mục tiêu kết hợp những giá 
trị phương Đông với nền giáo dục quốc tế để đào 
tạo nên những công drn 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. Áp dung những phương pháp đổi 
mới và tiên tiến trong dạy và học giúp học sinh có 
hứng thú và say mê học tập lru dài. 
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Quý Phụ Huynh và các em học sinh thân mến! 
 
Năm học 2019 - 2020 đã diễn ra được 8 tuần. Ngay từ những 
tuần đầu của năm học, các lớp đã nhanh chóng ổn định nề nếp. 
Hầu hết các con hoàn thành khá tốt nội dung các môn học và 
hoạt động giáo dục. 
 
Ngày 10,11/9, học sinh từ Lớp 2 đến Lớp 10 đã hoàn thành bài 
kiểm tra khảo sát đầu năm với kết quả như sau: 
Đạt điểm trung bình trở lên - Khối Tiểu học: Môn Toán đạt 97%; 
Môn Tiếng Việt đạt 94% 
 
- Khối Trung học: Môn Toán đạt 89%; Môn Ngữ văn đạt 82% 
Một số học sinh cấp THCS kết quả kiểm tra khảo sát chưa cao. 
Để giúp các con nrng cao chất lượng học tập, Nhà trường đã 
bố trí các thầy, cô bồi dưỡng cho các con tại cru lạc bộ văn, 
toán cuối giờ học. 
 
Về hoạt động ngoại khóa: Năm học này các con được vui Tết 
Trung thu tại trường. Với các tiết mục văn nghệ, trò chơi đố vui 
có thưởng tìm hiểu về Tết Trung thu và màn múa Lrn vô cùng 
đặc sắc đã mang lại món quà tinh thần cho tất cả các con. 
 
Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Nhà trường đã tổ chức 
tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết vào giờ chào cờ 
đầu tuần và trong giờ sinh hoạt lớp/hàng ngày. Ngày 26, 27/9 
vừa qua các con sẽ được khám sức khỏe đầu năm tại trường. 
Việc chăm lo đảm bảo cho các con có sức khỏe tốt, ổn định để 
“mỗi ngày đến trường là một ngày vui” là vấn đề Ban Giám hiệu 
Nhà trường rất quan trm. 
 
Trong thời gian tới, ngày 09,10/10, học sinh Lớp 4, Lớp 5 sẽ 
tham dự kiểm tra Giữa học kì I. Hiện tại các con đang tích cực 
ôn luyện kiến thức dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô 
chủ nhiệm. Ngày 11/10, các con sẽ tham gia hoạt động trải 
nghiệm tại Thị xã Đông Triều. Thông qua hoạt động trải nghiệm: 
“Việt Nam – kí ức xưa” các con sẽ được thấy văn hóa làng quê 
Việt Nam xưa, tự tay làm một số sản phẩm hóa – mỹ phẩm an 
toàn từ các nguyên liệu của làng quê. Bên cạnh đó, các con sẽ 
được tham gia một số trò chơi drn gian để hiểu được phần nào 
những phong tục tập quán, đời sống văn hóa của người Việt 
xưa. Sau khi kết thúc một ngày trải nghiệm, học sinh sẽ có một 
kì nghỉ học phần 1 thật thoái mái và vui vẻ bên gia đình. 
 
Năm học 2019-2020, Ban Giám hiệu Nhà trường kính mong tiếp 
tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả Quý Phụ 
huynh. 
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quí vị để phối hợp 
giáo dục tốt nhất cho các em học sinh, qua địa chỉ email: 
lieu.nguyenthi@halong.sis.edu.vn 
 
Trrn trong! 
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Vui Tết Trung thu cùng học sinh Lớp 1 

Học sinh Lớp 5 xung phong trả lời câu hỏi 

Học sinh Lớp 3 tập trung trong giờ học 

Thầy Sean cùng các em học sinh Lớp 3 vui Trung thu 
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Thông điệp từ tổ Khoa học Tự nhiên 
 
 
Tôi tên là Hoàng Thị Huệ - Giáo 

viên giảng dạy bộ môn Hóa học. 

Thật tuyệt vời khi được làm việc tại 

Trường Quốc tế Singapore! Tôi 

khẳng định đry là nơi tôi có thể 

truyền niềm yêu thích môn Hóa 

học, kích thích sự tò mò và khả 

năng sáng tạo của học sinh. 

 

Với kinh nghiệm giảng dạy của bản thrn tôi mong muốn 

tạo ra những tiếng cười vui vẻ, phát triển năng lực cho 

học sinh thông qua sự tiếp nhận, khám phá kiến thức 

khoa học một cách tự nhiên nhất.+ Tích lũy và rèn luyện 

để trở thành một giáo viên có: TÂM – TẦM  - TÀI.  

Hóa học là bộ môn khoa học thực nghiệm, việc học sinh 

được tự mình làm các thí nghiệm là vô cùng quan trọng. 

Tôi nhận thấy sự tò mò, thích thú của các em học sinh 

khi theo dõi  phản ứng hóa học. Tôi thích cách học sinh 

của mình đưa ra phương án giải quyết vấn đề rất thông 

minh và sáng tạo. 

Năm học này cô và 

trò dự định thực 

hiện các dự án như: 

Nuôi tinh thể; Tự 

chế chất chỉ thị màu 

tự nhiên; hóa học 

liên kết với đời 

sống...  
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Trước giờ lên srn khấu của các cô trò 

Dự án nuôi tinh thể 
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Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 

 
Tôi đã có những tuần học đầu tiên thật tuyệt vời với các em học sinh! Xin 

gửi lời chào mừng đến những học sinh và Phụ huynh mới của Khối Mầm 

non Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long năm nay. Thật tuyệt vời khi 

gặp lại những gương mặt thrn quen và chào đón những gương mặt mới 

trong ngày khai giảng. 

 

Các giáo viên trong trường đã làm việc vô cùng chăm chỉ, hào hứng trang 

trí và chuẩn bị cho các lớp học trong suốt kỳ nghỉ hè để chào đón một 

năm học mới rực rỡ và thành công.  

 

Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường của học phần đầu tiên và các 

em học sinh đã có bước khởi đầu tuyệt vời cho năm học 2019-2020. Các 

em đã làm quen với trường lớp và giờ giấc sinh hoạt ở trường. Trong 

tháng 8, Nhà trường tập trung cho học sinh làm quen với bạn mới, cô 

giáo mới và những nội quy trong lớp học. Học sinh lớp Dự bị tiểu học đã 

có những trải nghiệm vui nhộn về những chủ đề như: Ngày đến trường, 

Gia đình, Cảm xúc; trong khi đó, các em lớp mẫu giáo bắt đầu làm quen 

với chữ cái, hình khối, con số qua các trò chơi, các tiết học mỹ thuật và 

rm nhạc. 

 

Thư từ giáo viên và hình ảnh hoạt động của học sinh trên lớp đều được 

cập nhật hàng turn qua thư điện tử gửi về cho Phụ huynh.  Phụ huynh vui 

lòng gửi thư điện tử cho giáo viên nếu có thắc mắc cần giải đáp. 

 

Trân trọng, 
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Thông điệp từ giáo viên chủ 

nhiệm lớp 10  

Chương trình Song ngữ 

@ SIS Hạ Long  

                                 
Quý Phụ huynh và các em học 

sinh thân mến, 

 
Tôi là Nicholas, giáo viên mới của 
Trường Quốc tế Singapore tại Hạ 

Long. Tôi mới chuyển công tác từ Trường Quốc tế Singa-
pore tại Cần Thơ về Hạ Long, đry cũng là cơ hội tốt để tôi 
được sống gần gia đình. 
 
Tôi rất hào hứng đón chờ một năm học mới hứa hẹn nhiều 
thành công. Tôi hiện đang chủ nhiệm Lớp 8 và Lớp 10, các 
em học sinh trong lớp hiện đã và đang thể hiện niềm yêu 
thích và học tập chăm chỉ trong các giờ học. 
 
Trong học phần này, tôi cũng là giáo viên của CLB Thiết kế 
đồ họa cho các học sinh từ Lớp 2 trở lên. Học sinh sau khi 
tham gia CLB có thể sử dung kỹ năng thiết kế đồ họa để 
chỉnh sữa tranh ảnh. Tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy bộ 
môn này tại Trường Quốc tế Singapore tại Cần Thơ. Quý 
Phụ huynh có thể tham khảo hình ảnh sản phẩm do chính 
các bạn học sinh tại Cần Thơ đã chỉnh sửa. Học sinh rất 
yêu thích CLB này và cảm thấy thích thú khi được thể hiện 
khả năng sáng tạo của bản thrn. Hy vọng rằng các em học 
sinh tại SIS Hạ Long cũng sẽ yêu thích CLB này. 
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Thiệp chúc mừng sinh nhật tôi làm tặng vợ 
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Học sinh đang làm kim tự tháp Sierpinski trong giờ học  
Toán Quốc tế 

Hoàng đang chuẩn bị một kim tự tháp nhỏ 

Học sinh Lớp 1 và thầy Brooke 

Thông điệp từ giáo viên mới khối Tiểu học, đồng thời là 

giáo viên CLB Toán Quốc tế và Phối hợp Giảng dạy iPSLE 

 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 

 

Thật vinh dự cho tôi khi được làm việc và sinh sống tại Việt Nam, 

đặc biệt tại thành phố xinh đẹp Hạ Long. Tôi hiện đang đứng 

trọng đội ngũ giáo viên SIS với tư cách là giáo viên chủ nhiệm 

Lớp 1 cùng cô Lại Thị Thu Thảo. Trách nhiệm của tôi là giảng dạy 

các môn Tiếng Anh và Xã hội. Ngoài ra, tôi hiện đang dạy một số 

bộ môn tại Lớp 5 và Lớp 6 để giúp các em học sinh chuẩn bị cho 

kỳ thi iPSLE. Giảng dạy học sinh ở nhiều độ tuổi, với nhiều môn 

học khác nhau mang lại cho tôi niềm vui được sống với đam mê 

của mình trong các tiết học tại trường. 

 

Tôi rất vinh dự được giao nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Toán Quốc 

tế cho học sinh Tiểu học và THCS. Bộ môn Toán Quốc tế Olym-

piad đem lại vô vàn kiến thức cho những em học sinh yêu thích 

Toán học. Mỗi tuần sẽ có một tiết học Toán Quốc tế. Hy vọng sẽ 

mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho các em học sinh tham gia! 

 

Tôi đến từ Fairfax Virginia nước Mỹ, nhưng đã có kinh nghiệm 

giảng dạy tại nhiều quốc gia như Try Ban Nha, Trung Quốc, A 

rập Xê út, Cộng hòa Bắc Macedonia. Vợ của tôi, người đã chung 

sống với tôi 25 năm, Alicia, là người Try Ban Nha và giảng dạy 

môn Văn Hóa, Ngôn ngữ, Văn học Try Ban Nha tại hệ thống 

trường Fairfax. Con gái lớn của chúng tôi, Arantxa, đã tốt nghiệp 

Đại học George Mason và hiện đang là nhà khảo cổ công tác tại 

Turin, Ý. Con gái nhỏ của chúng tôi, Itziar, vừa bắt đầu học tại đại 

học George Mason tháng này chuyên ngành Phát thanh truyền 

hình. Hy vọng rằng gia đình tôi sẽ đến thăm thành phố Hạ Long 

một ngày không xa. 

 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể đội ngũ giáo viên nhrn viên 

và các em học sinh tại trường SIS Hạ Long đã chào đón tôi thật 

nồng hậu. Cảm ơn Quý Phụ huynh đã cho tôi cơ hội được là giáo 

viên của con em Quý vị. 

 

Tôi xin chrn thành cảm ơn. 
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Thông điệp từ giáo viên chủ nhiệm Lớp 6 & Tổ 

trưởng khối THCS 

 
Kính gửi Phụ huynh và 

các em học sinh, 

 
Tôi là Phạm Hồng Anh, giáo 

viên dạy bộ môn Toán khối 

Trung học. 

 
Tôi đã có nhiều năm kinh 

nghiệm giảng dạy, chủ nhiệm 

lớp và tổ trưởng bộ môn ở các trường Trung học. Trước khi 

bước vào giảng dạy tại Trường Quốc tế Singapore tại Hạ 

Long, người bạn tôi đã nói với tôi: "Āó là ngôi trưกng chuyên 

nghiกp". Khi được nhận vào làm việc tại trường, tôi đã cảm 

nhận được nhiều hơn thế.  

 
Nhà trường luôn khuyến khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện 

tốt nhất để giáo viên phát huy năng lực và trình độ chuyên 

môn. Đồng nghiệp luôn cởi mở, động viên, giúp đỡ nhau như 

trong một gia đình. Nhất là với học sinh, tôi cảm nhận ở đry, 

các em rất tự tin, độc lập, sáng tạo trong các tình huống, giao 

tiếp tự nhiên ... Đúng như mục tiêu phát triển toàn diện của 

Nhà trường: Tư duy phản biện, sử dụng công nghệ thông tin 

thành thạo, giao tiếp tự tin, đạt thành tích cao trong học tập, trở 

thành những công drn năng động và có trách nhiệm. 

                
Vì vậy tôi nghĩ đến cru của L.M.Alcott: "Tกt cก chúng ta Āกu 

có cuกc Āกi riêng Āก theo Āuกi, giกc mơ riêng Āก dกt nên và 

tกt cก chúng ta Āกu có sกc mกnh Āก biกn ưกc mơ thành hiกn 

thกc, miกn là chúng ta vกng niกm tin". Tôi tin vào Trường 

Quốc tế Singapore tại Hạ Long, tự hào được là giáo viên của 

trường, tôi cảm thấy mình ngày càng đam mê công việc, yêu 

nghề.  

 
Thân mến, Trang 7 / 7 
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Học sinh Lớp 6 tham gia học nhóm tại lớp học 

                Học sinh đang học về STEM Robocon 


