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Từ Hiệu Trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng đến với bản tin Tháng 3 và Tháng 4. 

 

Khi nhìn lại những chuyến đi học tập trải nghiệm, chuyến dã ngoại, những hoạt 

động ngoại khóa mà rất nhiều các em học sinh đã tham gia, tôi cảm thấy rất 

tuyệt vời vì những điều các em có được qua những chuyên đi đó. Chúng tôi hy 

vọng sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hơn nữa cho các em trong thời gian tới, 

khi tình hình dịch Co-Vid 19 ổn định hơn và chúng ta sẽ bớt bị hạn chế hơn. 

 

Sau bản tin lần trước, học sinh của chúng ta đã có cơ hội được đi dã ngoại đến 

Viện  Bảo tàng và Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện diễn ra 

vào một nắng đẹp, các em học sinh toàn trường đã học được những bài học 

giá trị của cuộc sống về lòng trắc ẩn và sự cảm thông đối với những trường 

hợp kém may mắn. Đại diện của Nhà trường đã trao những thùng thực phẩm 

và gạo cho những nhân viên làm công tác xã hội ở Trại trẻ mồ côi. Học sinh 

của trường chúng ta đã được tham quan quanh khu nội trú cũng như cơ sở vật 

chất, đồng thời đã được thưởng thức một tiết mục văn nghệ biểu diễn bởi các 

em học sinh khiếm thính. Sau đó, tất cả các em học sinh khiếm thính được 

thưởng  kem cho màn trình diễn này. 

 

Tại Bảo tàng Quảng Ninh, các em học sinh đã có cơ hội tìm hiểu về lịch sử tự 

nhiên của quần thể thực vật và động vật của địa phương, khi có cơ hội được 

chạm vào bộ xương kích thước thật của cá voi, các mập, rùa và các loài sinh 

vật to lớn khác. Ngoài ra, Bảo Tàng còn có khu vực về lịch sử vùng và lịch sử 

chiến tranh. 

 

Những học sinh lớp 9 và lớp 11 đã hợp tác cùng nhau để thực hiện một 

chương trình tiếp cận cộng đồng để thể hiện một phần trách nhiệm với Xã hội 

và Cộng đồng. Học sinh lớp 9  đã gây quỹ từ thiện bằng việc tổ chức một phiên 

chợ để bán đồ ăn vặt và tài trợ cho một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ 

được đi học trong một năm thông qua tổ chức Rồng Xanh. Dưới sự hỗ trợ của 

giáo viên và phụ huynh, học sinh đã đạt được số tiền như mong đợi. Các em 

học sinh lớp 11 cũng đã tổ chức một phiên chợ từ thiện và gây quỹ được hơn 8 

triệu đồng để chuyển đến trạm cứu hộ động vật: Trạm cứu hộ chó mèo phương 

March-April 2021 

Ảnh trên: Học sinh và giáo viên thích thú với kích thước của 
bộ xương hóa thạch thời tiền sử được trựng bày.  
Ảnh dưới: Học sinh  quây quần xung quanh và có rất nhiều 
câu hỏi về các bộ xương hóa thạch cũng như cách chúng 

Mr. Mustafa  Fazal , Hiệu trưởng 
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Hùng Thắng, Hạ Long. Các em học sinh đã mang rất nhiều đồ ăn và 

đồ dùng cho chó mèo để giúp mái ấm này chăm sóc tốt cho động 

vật.  

Học sinh mầm non cũng đã tham gia cuộc trải nghiệm trồng cây tại 

trường tại Khu vườn SIS. Sau khi được nghe một bài giới thiệu ngắn 

về thực vật và dinh dưỡng thực vật,các em học sinh đeo găng tay 

và tiến hành trồng các loại rau họ cải và các loại rau khác dưới sự 

giám sát của giáo viên. Các em học sinh sau đó đã đến thăm vườn 

rau thường xuyên để tưới nước và chăm sóc rau. 

 

Trong lĩnh vực giáo dục STEM, các em học sinh đã có cơ hội học 

tập với Tiến sĩ Nguyễn Chương, người quản lý chương trình STEM 

cho các trường SIS tại Việt Nam. Tiến sĩ Chương đã gây bất ngờ 

cho học sinh của chúng ta với STEM 2.0, khía cạnh tiếp theo của 

giáo dục stem mà đã lên kế hoạch đưa vào giảng dạy cho các em 

vào những năm học tới. Học sinh đã có cơ hội để được học tập và 

ứng dung việc sử dụng mã hóa để lập trình hoạt động cho rô bốt 

dựa vào những hiệu lệnh. Bài tập mã hóa này đã được đơn giản 

hóa cho học sinh bé, với thuật ngữ lập trình bớt phức tạp hơn. Tuy 

nhiên, học sinh từ bé đến lớn đều đã rất vui và đã học được những 

điều mới mẻ về lập trình máy tính và chương trình. 

 

Kỳ thi cuối năm / SA2 đang đến gần và các em học sinh của chúng 

ta chẳng mấy chốc đều phải tham gia kỳ thi này. Tôi hy vọng rằng 

Quý Phụ huynh sẽ đồng hành cùng học tập với các em học sinh để 

hỗ trợ, ôn tập tại nhà, giúp các em học sinh tạo được thói quen 

trong học tập cũng như cân bằng giữa việc chơi và việc học  để từ 

đó các em học sinh có thể tự quản lý thời gian lên chiến lực học tập 

phù hợp hiệu quả cũng như nghỉ ngơi hợp lý.   

Hiệu trưởng, 

Mustafa Fazal. 

 

 

 

Từ Phó Hiệu Trưởng 

Kính gửi: Quý phụ huynh! 

Dịch bệnh Covid 19 trong thời gian qua đã và đang gây 

nhiều xáo trộn trong cuộc sống của mỗi gia đình, trong công việc và 

hoạt động chung của toàn xã hội. Riêng đối với ngành giáo dục, tình 

hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho các con không được 

đến trường trong một khoảng thời gian hơn hai tuần (trước và sau 

tết). Với tinh thần “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc 

học” Thầy và trò nhà trường đã triển khai  học tập với hình thức học 

trực tuyến ngay từ ngày nghỉ học đầu tiên. Ngoài những kiến thức, 
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Ảnh  trên: Học sinh nhìn vào những trưng bày của các loại lươn và 
sinh vật biển tại Quảng Ninh. 
Ảnh dưới: Tiến sí Chương, thầy Robert và các em học sinh đang tìm 
hiiểu về mã hóa STEM 2.0 trong phòng ICT. 

Ngày hội tuyển sinh mầm non vào 24 tháng 4 đã chào đón 
nhiều Quý Phụ Huynh đến tham dự và cho con tham gia 
lớp học thử. 
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kĩ năng cơ bản đạt được trong mỗi tiết học, các con đã xuất sắc 

vượt qua khóa học về ứng dụng công nghệ thông tin khó nhất, 

tích lũy được các kỹ năng quan trọng nhất như: Quản lý thời gian, 

quản lý cảm xúc, biết cách vượt qua áp lực, kỹ năng đàm phán, 

phản biện… Quan trọng hơn cả là các con biết trân quý những 

giá trị tinh thần: Tình yêu gia đình, bạn bè, thầy cô và biết chấp 

hành kỷ luật.  

Và khoảnh khắc mong đợi nhất sau những ngày nghỉ do dịch 

Covid cũng đã đến, ngày 01/3/2021, học sinh toàn trường đã đi 

học trở lại trong niềm hào hứng, vui vẻ nhưng không quên phòng 

chống dịch CoVid 19. Mọi thứ đều được thực hiện đầy đủ trước 

khi các con lên lớp (đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay, sát 

khuẩn, giãn cách an toàn…). Những tuần học của tháng 3 khá 

bận rộn đối với các con do việc ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 

giữa kì 2. Nhìn chung tất cả các con đều rất cố gắng, tập trung 

cao độ hoàn thành các đề ôn tập. Song song với việc kiểm tra, 

các con vẫn phải tiếp tục hoàn thành các môn học và hoạt động 

giáo dục theo kế hoạch. Sự đồng hành của các bậc phụ huynh là 

một phần quan trọng trong  mùa thi đối với các con. Một lần nữa, 

xin được trân trọng cảm ơn tới Qúy phụ huynh vì đã luôn quan 

tâm nhắc nhở, đôn đốc các con kịp thời. Kết thúc Term 3, các con 

đã hoàn thành các bài kiểm tra giữa kì cuối cùng với một tinh thần 

tự tin và nghiêm túc.  

Các con đã nghỉ Term 3 bắt đầu từ thứ hai 05/4/2021 và đi học 

trở lại trường vào thứ hai 12/4/2021. Thầy cô hi vọng các con đã 

có những ngày nghỉ thú vị, an toàn và quay trở lại trường với tâm 

thế vui vẻ, hào hứng và đầy năng lượng. 

Term 4 là thời điểm khá vất vả đối với thầy trò nhà trường. Song 

song với việc hoàn thành chương trình, các con phải ôn tập để 

chuẩn bị cho kì kiểm tra học kì 2, đồng thời tập luyện chuẩn bị 

cho buổi hòa nhạc cuối năm học. Để hoàn thành tốt được nhiệm 

vụ trọng tâm của năm học tại Term 4, ngoài sự nỗ lực, cố gắng 

của thầy và trò không thể thiếu sự quan tâm, sẻ chia của các bậc 

phụ huynh. Nhà trường cảm ơn Quý phụ huynh luôn đồng hành, 

phối hợp để mọi hoạt động của SIS Hạ Long đạt hiệu quả như 

mong đợi. 

Hiệu Phó  

Liễu  

From The Kindergarten (KIK) 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Trong Học phần 3, các em học sinh khối mầm non của Trường 

Quốc tế Singapore tại Hạ Long đã trải qua nhiều trải nghiệm mới 

mẻ và thú vị. Quay trở lại trường vào tháng 3 sau kỳ nghỉ dài do 

Covid-19 cũng là lúc bắt đầu mùa xuân, các em học sinh đã có 

một khoảng thời gian lý tưởng để cùng tìm hiểu về hoa lá, cây cối, 

rau củ và trái cây. Các em được tham gia vào một buổi trại 

nghiệm tại khu vườn trường nơi trồng rất nhiều các loại rau. Các 

em đã rất hào hứng khi dùng những chiếc xẻng nhỏ để đào đất. 

Học sinh tham gia nhiều hoạt động học tập trải nghiệm., ngoài 
lớp học, thí nghiệm dự án STEM, và thí nghiệm khoa học. 
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Sau khi trồng cây thì lúc tưới nước cho cây cũng thật là vui! Những 

tuần tiếp theo các em cũng thường xuyên ra kiểm tra và chăm sóc 

cây để đảm bảo cây phát triển tốt. Buổi trải nghiệm này đã mang lại 

cho các em rất nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích. Các em rất mong 

chờ đến ngày được thu hoạch rau sau kỳ nghỉ vào tháng 4! 

Tháng 3 cũng bắt đầu hoạt động của 2 câu lạc bộ dành cho lớp K2 

và Prep là câu lạc bộ Mỹ thuật và câu lạc bộ Bóng đá. Các em học 

sinh rất hào hứng và nhiệt tình tham gia vào 2 câu lạc bộ này. Câu 

lạc bộ Mỹ thuật đã mang lại cho các em cơ hội được sáng tạo những 

tác phẩm đẹp cũng như củng cố kỹ năng vận động tinh và khả năng 

tập trung của học sinh. Câu lạc bộ Bóng đá đã hết sức thành công 

với sự hào hứng của các cầu thủ nhí. Trên sân cỏ, các em biết phối 

hợp nhịp nhàng với nhau, sử dụng thành thục cả tay và mắt để đạt độ 

chính xác cao. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Robert McKin-

non, một huấn luyện viên bóng đá hết sức nhiệt tình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh mầm non tại khu vườn SIS. Các em được nghe giới thiệu về thực vật và làm 
sao để giúp cây lớn, điều gì khiến cây chậm lớn. Với nhưng đôi gang tay sạch và dưới sự hỗ 
trợ của giáo viên, các em đã gieo những hạt giống xuống vườn. 
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Các em học sinh trong truyến dã ngoại đên Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và sau đó tới Bảo tàng lịch sử. Đây là những bức ảnh các em 
chụp trong khu triển lãm và học về lịch sử của Quảng Ninh. Bảo tàng trưng bày những bộ sưu tầm đáng kinh ngạc với các loại thực vật tìm được tại địa 
phương. Đồng thời có một buổi nghe thuyết trình về ngành than, nguồn gốc và xung đột, tại nơi sản xuất than lớn nhất Việt nam 
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Các em học sinh trong truyến dã ngoại đên Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và sau đó tới Bảo tàng lịch sử. Đây là những bức ảnh các 
em chụp trong khu triển lãm và học về lịch sử của Quảng Ninh. Bảo tàng trưng bày những bộ sưu tầm đáng kinh ngạc với các loại thực vật tìm được tại 
địa phương. Đồng thời có một buổi nghe thuyết trình về ngành than, nguồn gốc và xung đột, tại nơi sản xuất than lớn nhất Việt nam 
Các em học sinh bên dưới đang trải nghiệm Robot với lớp học STEM 
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Các em học sinh trong cuộc trải nghiệm tại khu vườn SIS nơi các em có cơ hội trồng các loại rau họ cải. Một vài bức ảnh khác về ngày hội tuyển suinh và 
lớp học thử. 


