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Thông điệp từ Hiệu trưởng Susan Christiansen  

 
Thân gửi Quý Phụ huynh! 
 
Chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc Học phần 1, các em học sinh vừa trải qua 

một học phần thật bổ ích và hiệu quả. Chắc hẳn Quý Phụ huynh đã được nghe các 
con kể về việc học tập cũng như bạn bè của mình tại trường.  
 
Tại SIS Hạ Long, chúng tôi hiểu rằng việc xây dựng một môi trường an toàn cho các 
em học sinh cũng quan trọng không kém việc hướng dẫn các em học tập và phát triển. 
Trên tinh thần đó, trong quá trình giảng dạy, chúng tôi đã hết sức nỗ lực để duy trì vai 
trò cốt lõi của các giá trị đạo đức bằng cách lồng ghép vào những bài học hàng ngày 
của các em học sinh. Từ đầu năm học đến nay, các con đã được học về các giá trị 
đạo đức như Sự Quan tâm, Tính Trung thực, Tính Kiên nhẫn và Lòng Khoan dung.  
 
Các em học sinh Lớp 6 và Lớp 7 đã có một tiết mục biểu diễn nói về Tính Trung thực. 
Tôi rất ấn tượng bởi khả năng tổ chức cũng như cách các em chuyển tải thông điệp 
gửi đến các em học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 5.  
 
Tiết mục trình bày của học sinh Lớp 2 về “Tính Kiên nhẫn” cũng được đánh giá cao. 
Thật thú vị khi được xem cách các em học sinh nhỏ tuổi nghĩ và nói về vai trò của 
Tính Kiên nhẫn đối với rất nhiều công việc trong cuộc sống hàng ngày.  
 
Tiết mục biểu diễn của học sinh Lớp 4 về “Lòng Khoan dung” đã khép lại tháng 9 một 
cách tốt đẹp.  
 
Đầu tháng 9, Nhà trường đã trao Giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích tốt 
trong học tập và rèn luyện đạo đức. Giấy khen này dành tặng cho các em học sinh đã 
không ngừng cố gắng trong học tập.  
 
Xin chúc mừng các em học sinh dưới đây!  
 
Chương trình Quốc tế 
 
Nursery – Nguyễn Minh Ngọc 
K1 – Nguyễn Anh Khôi 
K2 – Đào Minh Diệp Hân 
Prep – Phạm Diệu An 
Lớp 1 – Phạm Phùng Nguyên 
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Lớp 2 – Lê Bảo Phương 
Lớp 3 – Đào Thụy Lan Anh 
Lớp 4 – Tạ Quang Đức  
Lớp 5 – Nguyễn Vương Hiểu Phương 
Lớp 6 – Đào Hồng Phúc 
Lớp 7 – Trần Trâm Anh 
 
Chương trình Việt Nam 
 
Lớp 1– Nguyễn Nam Khánh 
Lớp 2– Nguyễn Hoàng Bảo Hân 
Lớp 3– Đoàn Ngọc Hân  
Lớp 4– Nguyễn Ánh Dương 
Lớp 5– Đặng Tùng Lâm 
Lớp 6– Lương Diệu Linh   
Lớp 7– Nguyễn Tuấn Khải 
 
Buổi trao đổi thông tin với Phụ huynh 
Vào thứ 4 ngày 19 tháng 09, SIS Hạ Long đã tổ chức Buổi trao đổi thông tin với Phụ 
huynh khối Tiểu học và Trung học cơ sở. Chúng tôi xin cảm ơn các Quý Phụ huynh 
đã tham dự và chia sẻ ý kiến đóng góp của mình.  
 
Diễn tập Phòng cháy chữa cháy 
Vào Thứ 6 ngày 21 tháng 09, toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên khối Tiểu học 
và Trung học cơ sở đã tham gia vào buổi Diễn tập Phòng cháy chữa cháy. Đây là một 
phần trong quy tắc an toàn của Hệ thống các trường Quốc tế Singapore cũng như 
theo quy định bắt buộc của Việt Nam. Trong buổi diễn tập, tất cả các em học sinh, 
giáo viên và nhân viên đã tập thoát hiểm khỏi tòa nhà một cách kịp thời và an toàn.  
 
Tết Trung thu 
Vào Thứ 2 ngày 24 tháng 09, các em học sinh đã tham gia vào một số hoạt động để 
chào mừng cũng như tìm hiểu về Tết Trung thu – một nét văn hóa truyền thống của 
Việt Nam. Các con đã tự mình làm ra nhiều sản phẩm thủ công để trang trí ngôi trường 
của mình.  
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Thông điệp từ cô Trần Hoàng Yến 

Hiệu phó Phụ trách Chương trình Việt Nam 

Các em học sinh đã kết thúc tuần học thứ 7 của năm học mới với nhiều tiến bộ. Thông 
qua các buổi chào cờ, các nội dung giáo dục lồng ghép trong các bài học, các hoạt 
động ngoài giờ lên lớp, các em đã được rèn luyện các năng lực tự phục vụ, tực chịu 
trách nhiệm, tự tin, có ý thức tự quản; hợp tác; tự giải quyết vấn đề; Biết chia sẻ với 
bạn bè. Học sinh lớp 5, lớp 6 đã biết quản lý thời gian của mình, lập thời gian biểu 
các công việc cá nhân hợp lý, tham gia thực hiện các chương trình đạt hiệu quả.  

Chương trình các môn học Việt Nam các em có nhiều tiến bộ. 

Lớp 1, các em đã quen với phương pháp học của Tiểu học. 

Các lớp 2,3, các em được học nhiều kiến thức mới của bộ môn Toán, các bài học 
theo chủ đề của bộ môn Tiếng Việt, đặc biệt phân môn Luyện từ và câu giúp các em 
hiểu và sử dụng chính xác ngôn ngữ tiếng Việt.  

Các lớp 4,5 các em được học nhiều kiến thức mới môn Toán, rèn tư duy Toán học và 
các kỹ năng tính toán; Học thêm các môn học mới về Lịch sử; Địa lý; Khoa học.  

Lớp 6,7 các em đã làm quen với cách học, cách tư duy của bậc học mới với nhiều 
môn học khác nhau (12 môn). 

Các giáo viên đã sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học rõ ràng (Explicit 
Teaching) trong các giờ lên lớp. Quan tâm việc rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh. 

Các em đã có kì khảo sát đầu năm, qua đó giúp các em tự đánh giá năng lực bản 
thân để có kế hoạch học tập đạt kết quả trong năm học. 

Ngày 24/9/2018, các em đã tham gia vui vẻ trong buổi tổ chức Vui hội Trung thu 2018. 
Các em đã cùng cô giáo chủ nhiệm, PHHS trang trí, thuyết trình mâm cỗ Trung thu 
đẹp, ý nghĩa; Được tham gia diến xuất, tìm hiểu Sự tích Trung thu, thể hiện năng lược 
của cá nhân; Được vui phá cỗ Trung thu.    

Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi cũng như trao đổi từ Quý Phụ huynh về các 
vấn đề dạy học, giáo dục, quản lý học sinh. Xin chân thành cảm ơn các Quý vị Phụ 
huynh đã quan tâm việc học tập của con em tại trường. Chúng tôi rất vui lòng tiếp 
nhận sự hỗ trợ, hợp tác để thúc đẩy nhà trường phát triển đi lên.  

Tháng 10, nhà trường sẽ triển khai một số hoạt động trọng tâm: 

- Tổ chức chuyên đề Giáo dục Stem cho học sinh;  

- Tổ chức các Câu lạc bộ ngoài giờ lên lớp;  

- Tổ chức học sinh tham quan học tập trải nghiệm;  

- Các hoạt động chủ đề chào mừng ngày kỉ niệm 20/10;  
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- Tham gia cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về Thầy cô và mái trường mến 
yêu” do Bộ GD ĐT phát động; 

- Tổ chức Lễ kết nạp Đội viên cho các em học sinh lớp 3; 

Kính mong sự hợp tác của các bậc phụ huynh để các hoạt động đạt hiệu quả. Kính 
chúc các quý phụ huynh sức khỏe, gia đình hạnh phúc.  
 
 
Lời nhắn gửi Phụ huynh 

  
Ngày cuối cùng của Học phần 1 - Thứ 6 ngày 12 tháng 10 

Ngày đầu tiên của Học phần 2 - Thứ 2 ngày 22 tháng 10 

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/
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