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Thông điệp từ Hiệu trưởng Susan Christiansen  

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
Chào mừng các em học sinh trở lại trường vào Học phần 2 của năm học 2018 – 2019! 
 
Vào cuối học phần 1 các em học sinh mẫu giáo đã được tham gia vào buổi diễn tập cứu 

hộ và phòng cháy chữa cháy cũng như tham quan tòa nhà Tiểu học và THCS. Buổi tham quan thú vị 
đã cho các em cơ hội thấy được sự hoành tráng của tòa nhà và đặc biệt là được chạy nhảy thỏa thích 
trên sân bóng mới! 
 
Trong tháng 10 các em học sinh đã có một kỳ nghỉ giữa kỳ thú vị. Và bây giờ, khi học phần mới bắt 
đầu, các em sẽ cần cố gắng học tập thật chăm chỉ và bắt đầu chuẩn bị cho các kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi 
này sẽ áp dụng cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7. Đối với các em học sinh lớp 1, đây sẽ là một 
trải nghiệm để các em tập làm quen với các kỳ thi, giúp các em phát triển kỹ năng tập trung trong một 
khoảng thời gian nhất định và áp dụng kiến thức của mình để hoàn thành một bài thi.  
 
Trong thời gian tới, Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long sẽ tổ chức một buổi trao đổi thông tin dành 
cho những bậc phụ huynh muốn tìm hiểu thêm về các kỳ thi cũng như công tác đánh giá học sinh của 
nhà trường.  
 
Các câu lạc bộ sau giờ học 
 
Các câu lạc bộ sau giờ học của trường sẽ dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7. Năm học này, 
trường có thêm một số câu lạc bộ mới như: CLB Ban nhạc quốc tế, CLB Robocon. Các câu lạc bộ sẽ 
hoạt động từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 25 tháng 1 năm 2019. Giờ sinh hoạt của các 
câu lạc bộ sẽ kết thúc vào lúc 4.50 chiều. Các bậc phụ huynh khi đến đón con sau giờ sinh hoạt câu 
lạc bộ cần ký tên tại văn phòng nhà trường.  
 
Giấy khen tháng 10 
Trong tháng này, các em đã nhận được giấy khen dành cho người đã thể hiện khả năng giao tiếp tự 
tin nhất. Xin được chúc mừng các em học sinh dưới đây! 
 Chương trình quốc tế Chương trình Việt Nam 

Nursery  Đào Hải Trung  
K1 Đào Vy Anh  
K2 Đào Minh Diệp Hân  
Prep Nguyễn Trí Đức  
Lớp 1 Bùi Nguyễn Minh Quân Lee Song Ha 
Lớp 2 Nguyễn Trọng An Vũ Phạm Bảo Hân 
Lớp 3 Đoàn Ngọc Hân Đoàn Minh Thư 
Lớp 4 Nguyễn Ánh Dương Nguyễn Vũ Châu Hà 
Lớp 5 Tô Đức Hoàng Vo Vương Hiểu Phương  
Lớp 6 Trương Anh Duy Vũ Mai Huyền 
Lớp 7 Đào Thụy Trâm Anh Vũ Thanh Tâm 
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Ngoài ra, giấy khen cũng được trao cho các em đã thể hiện tốt một trong những giá trị đạo đức đã rèn 
luyện tại trường trong Học phần 1: Sự quan tâm, Lòng khoan dung, Tinh thần làm việc nhóm, Tính kiên 
nhẫn, Lòng trung thực. Xin chúc mừng các em học sinh dưới đây:  
 Chương trình quốc tế Chương trình Việt Nam 

Lớp 1 Bùi Minh Long Nguyễn Hồng Anh 
Lớp 2 Vũ Phạm Bảo Hân Lê Bảo Phương 
Lớp 3 Đặng Hương Giang Nam Anh 
Lớp 4 Lê Vũ Minh Nguyễn Hà Phương 
Lớp 5 Trần Bảo Hân Phạm Nguyễn Khánh Hồng 
Lớp 6 Vũ Mai Huyền Đặng Thanh Bình 
Lớp 7 Vũ Duy Hưng Trần Trâm Anh 

 
Thông điệp từ cô Trần Hoàng Yến 

Hiệu phó Phụ trách Chương trình Việt Nam  

Lời nhắn gửi Phụ huynh 

  
Đối với các em học sinh tham gia các câu lạc bộ sau giờ học, Quý phụ huynh vui lòng đến ký tên tại 

văn phòng nhà trường trước khi đón con. 

Quý Phụ huynh vui lòng kiểm tra Sổ liên lạc (Handbook) thường xuyên để xem những lời nhận xét 

hoặc nhắn nhủ của giáo viên về các em học sinh.  

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. Vui lòng tham khảo chi tiết về tác dụng của dinh dưỡng đến sức 

khoẻ và sự phát triển của trẻ theo đường link sau: 

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

Các em học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở không được phép mang đồ ăn và đồ uống đến trường 

trừ khi có sự cho phép của Giáo viên hoặc Bác sĩ.  

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

Đối với tiết học thể dục, học sinh cần đi giày thể thao.  

Quý Phụ huynh hãy đưa con đi học đúng giờ và đến 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.       HALONG ROCKS AND ROLLS! 

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

