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Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chào mừng đến với bản tin tháng 10 và tháng 11. Hai tháng trôi qua với 

những điều thật tuyệt với diễn ra tại Trường Liên cấp Quốc tế Singapore. Các 

em học sinh đã có khoảng thời gian thật sự vui vẻ, khi cùng nhau làm việc 

chăm chỉ, học tập hăng say và tham gia mừng Lễ hội Halloween, ngày Phụ nữ 

Việt Nam và ngày Nhà giáo Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động và sự kiện đó, 

chúng tôi cũng đã tổ chức buổi Họp Phụ huynh đầu năm và buổi Dã ngoại chủ 

đề STEM cùng nhiều hoạt động, sự kiện khác tại trường. 

Các em học sinh đã cho thấy sự tiến bộ về ý thức cũng như thái độ trong học 

tập, và tôi thực sự rất vui mừng với sự phát triển toàn diện cũng như thấy 

được tinh thần ham học hỏi của các em. Đó quả là một niềm hạnh phúc khi 

được ngắm nhìn các em vui vẻ ở trường. Thông qua những tương tác của tôi 

với các em học sinh, tôi thấy các em rất lễ phép, lịch sự, và tự tin khi giao tiếp.  

Điều đó đã thể hiện sự giao tiếp hiệu quả giữ phụ huynh và giáo viên để giáo 

dục trẻ thật tốt cả ở trường lẫn ở nhà. Tôi thật lòng cảm ơn vì Quý Phụ huynh 

đã giúp đỡ và hợp tác với chúng tôi trên hành trình giáo dục này để tạo nên 

sự khác biệt. 

Mừng Lễ hội Halloween tại SIS@Hạ Long 

Chúng tôi đã tổ chức mừng Lễ hội Halloween rất ấn tượng vào năm nay. Hầu 

hết các em học sinh đều hóa trang và trong số đó, một vài em đã dành tâm 

huyết tự thiết kế trang phục của riêng mình cho ngày lễ. Các bạn học sinh đã 

phối hợp với nhau để trang trí trong và ngoài lớp học rất đẹp mắt. Ngoài ra, 

các bạn nhỏ đã tham gia cuộc thi Trang phục Ấn tượng nhất, Cuộc thi Trang 

trí lớp học và Cuộc thi Tranh vẽ rùng rợn, và được nhận giải theo từng khối. 

Cùng với học sinh, giáo viên cũng tham gia hóa trang và tự thiết kế trang phục 

của mình. Hội trường và các lớp học đã được trang trí vô cùng đẹp mắt. Học 

sinh cùng tất cả giáo viên, nhân viên đã rất hào hứng và có một buỗi lễ đáng 

nhớ tại trường. 

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại SIS@Hạ Long 

Ngày 20 tháng 11 – ngày Nhà giáo Việt Nam được coi là một trong những 

ngày kỷ niệm quan trọng nhất tại trường. Vào ngày này, trường SIS@Hạ Long 

đã đặc biệt tổ chức một buổi lễ nhỏ để các bạn học sinh bày tỏ lòng tri ân 

công lao dạy dỗ của các thầy cô thông qua những tấm thiệp cũng như những 

Tháng 10—Tháng 11  

Học sinh tạo dáng trên sân khấu, trốn sau những bia mộ làm từ 
xốp, trong lễ hội Halloween 

Thầy Mustafa Fazal, Hiệu trưởng 

Tất cả giáo viên trong những trang phục rùng rợn và 

đẹpchụp ảnh trên sân khấu  để mừng lễ hội Halloween. 
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bó hoa tươi thắm. Buổi kỷ niệm đã được diễn ra trong không khí vô cùng ý 

nghĩa và cũng không kém phần vui vẻ với những trò chơi và tiết mục văn 

nghệ được chuẩn bị bởi học sinh và thầy cô giáo trong trường. Tất cả mọi 

người đã có một ngày vui trọn vẹn, hạnh phúc và đáng nhớ tại trường. Xin 

được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể các Quý phụ 

huynh đã gửi đến trường những món quà kèm những bó hoa tươi thắm 

trong ngày Nhà giáo này.  

Hoạt động sau giờ học, lớp bổ trợ các môn Tiếng Việt và lớp Tiếng Anh 

tăng cường 

Trong học phần này, học sinh đã tham gia rất nhiều Câu lạc bộ sau giờ học, 

lớp bổ trợ các môn Tiếng Việt và lớp Tiếng Anh tăng cường. Lịch học vào 

Thứ ba, Thứ năm, và Thứ sáu hàng tuần với mong muốn hỗ trợ tốt nhất 

cho các em học sinh có sự tiến bộ đồng đều và phát triển toàn diện. Chúng 

tôi luôn tìm kiếm những đổi mới để nâng cao kết quả học tập cũng như các 

hoạt động ngoại khóa, đồng thời chúng tôi luôn hoan nghênh với những ý 

tưởng mà Quý Phụ huynh tin rằng học sinh sẽ thích thú. Chúng tôi rất hào 

hứng với những hoạt động trong Học phần 2 và mong chờ những phản hồi 

từ Quý Phụ huynh về sự thành công của một số chương trình mới. 

Cập nhật Thi Học kỳ I 

Do tình hình dịch COVID 19 đã khiến trường lùi lại lịch học, lịch thi cuối học 

kỳ I đã được ấn định 2 tuần cuối cùng trước khi Nghỉ Giáng Sinh từ ngày 9-

11 tháng 12. Lịch thi đã được gửi về cho Phụ huynh từ tuần đầu tiên của 

Học phần 2 cùng với nội dung kiến thức sẽ có trong kì thi. 

Tập huấn Sơ cứu 

Một số giáo viên của trường đã tham gia buổi tập huấn 1 ngày về kỹ năng 

sơ cứu vào đầu tháng vừa rồi nhằm mục đích cập nhật về kỹ thuật sơ cứu 

khi có trường hợp khẩn cấp hoặc các ca bị thương tại trường. Buổi tập 

huấn được tổ chức tại Hà Nội vào Thứ 7, và những giáo viên tham gia tập 

huấn đều phản hồi rằng buổi tập huấn rất hữu ích và có nhiều lợi ích cho 

họ, họ cảm thấy tự tin hơn khi có trường hợp khẩn cấp xẩy ra. 

Tiếng Anh Dyn-Ed 

Tôi muốn kêu gọi các Quý Phụ huynh hãy giúp đỡ và động viên hỗ trợ con 

mình làm bài Tiếng Anh Dyn-Ed tại nhà ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Nhiều 

học sinh đã cho thấy sự tiến bộ, trong số đó một số em đã chuyển lên cấp 

độ cao hơn và đã được nhận chứng chỉ hoàn thành cấp độ học. Tôi sẽ rất 

cảm kích nếu Phụ huynh có thể ngồi cạnh con bên máy tính khi con làm bài 

Dyn-Ed tại nhà để động viên và thúc đẩy việc học Tiếng Anh của con 

Sao đỏ  

Trường đã chọn ra 12 em học sinh khối trung học để làm nhiệm vụ sao đỏ. 

Đây là những em học sinh gương mẫu để cho các em học sinh khác noi 

theo, những em học sinh này có tố chat lãnh đạo và có thể hỗ trợ giáo viên 

cũng như bạn bè để duy trì nề nếp kỷ luật của trường học. Các em sao đỏ 

cũng đã tham gia trang trí cho Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, biểu 

diễn văn nghệ và đại diện học sinh tặng quà cho Giáo viên trên sân khấu. 

October 2018 Trường Liên cấp Quốc tế Singapore tại Hạ Long 

    
Tháng 10—Tháng 11 2020    

Ngày Nhà giáo Việt Nam với màn biểu diễn từ học sinh 
và giáo viên. Gửi lời cảm ơn đến những bậc phụ huynh 
hào phóng đã tặng chúng tôi rát nhiều lẵng hoa đẹp. 

Câu lạc bộ sau giờ học đã được triển khai từ Học phần 2. 
Đây là những học sinh trong CLB Stem và bên dưới là câu 
lạc bộ bóng đá 
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Tháng 10—Tháng 11 2020    

Các em đang trong giai đoạn thử sức với vị trí này và sẽ được chính thức 

công bố đảm nhiệm trong buổi chào cờ gần tới. 

Buổi họp Phụ huynh cho Khối Mầm non, Tiểu học, và Trung học 

Thật là một sự động viên đối với chúng tôi khi đã có rất nhiều Phụ huynh 

tham dự buổi họp Phụ huynh vào Tháng 10. Nhiều Quý Phụ huynh đã có cơ 

hội gặp mặt giáo viên của con mình và đã được giải đáp thắc mắc về tiến 

độ học tập và phát triển toàn diện của con tại trường. Chúng tôi cảm ơn vì 

những phản hồi trung thực và sẽ nỗ lực để làm việc dựa theo những ý kiến 

đóng góp của Phụ huynh để ngôi trường trở thành một nơi tốt hơn nữa cho 

học sinh. 

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời trân trọng cảm ơn tới toàn thể Quý Phụ huynh 

đã luôn đồng hành giúp đỡ các con trở thành những học sinh ngoan và 

sáng tạo mỗi ngày. Nhờ có sự hỗ trợ từ Quý Phụ huynh mà các giáo viên và 

tôi, tại ngôi trường Quốc tế Singapore, có thể tiếp tục thành công trên con 

đường đào tạo các em trở thành những người có nhận thức, có phẩm chat 

tốt, những người có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, và đất nước. Hãy 

là một người biết trân trọng vẻ đẹp của thế giới xung quanh, sở hữu một 

tinh thần và cơ thể khỏe mạnh, và có niềm đam mê với cuộc sống cũng như 

có được các kỹ năng cần thiết, kiến thức để đón nhận những thử thách 

trong tương lai. 

Cảm ơn! 

Mr. Mustafa  Fazal 

Hiệu trưởng 

Thông điệp từ Cô Hiệu phó 

Kính gửi Quý Phụ huynh! 

Năm học 2020-2021, Thực hiện chủ trương đổi mới chương trình giáo dục 
phổ thông 2018, đổi mới theo định hướng phát triển năng lực và phẩm 
chất của học sinh, việc đổi mới phương pháp dạy học được các thầy cô 
quan tâm hàng đầu trong công tác giảng dạy. Thông qua việc tổ chức hoạt 
động giảng dạy tích cực, các con hoàn toàn chủ động,  tham gia các hoạt 
động học tập, được tìm tòi, khám phá; được làm việc độc lập, hợp tác, 
trao đổi theo cặp hoặc theo nhóm. Qua đó, các con bộc lộ những ưu điểm 
của bản thân, tính sáng tạo, sự tỉ mỉ, tự tin. Đồng thời hình thành nên 
nhiều kỹ năng như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
tổng hợp, hệ thống hóa thông tin một cách logic và khoa học,….để áp dụng 
giải quyết các vấn đề  trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong học tập. 

Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường luôn chú 
trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Thông qua các hoạt 
động trải nghiệm thực tiễn giúp các con rèn luyện kỹ năng sống, tính sáng 
tạo trong học tập và sinh hoạt hàng ngày; phát huy tính tích cực, chủ động, 
tự giác của bản thân; góp phần bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động học tập của 
học sinh trong các giờ học chính khóa. 

Ngày 30/10, nhà trường đã tổ chức Lễ hội ”Halloween – 2020” với nhiều 

(Ảnh trên) Rất nhiều Quý Phụ huynh đã tham gia buổi 
họp Phụ huynh diễn ra vào ngày 4/11 để được lắng nghe 
về tiến độ học tập của con mình. 

Ảnh trên) Học sinh tham gia vào các hoạt động và thí 

nghiệm tại lớp học. 
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Tháng 10—Tháng 11 2020    

Các em học sinh lớp 3 biểu diễn tiết mục nhảy để chào 
mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 

hoạt động hấp dẫn trong không gian đậm sắc màu huyền bí. Các con đã có 
những giây phút thật vui vẻ; được hóa trang thành các nhân vật yêu thích, 
tham gia trò chơi “ Trick or Treat” với các bạn học sinh trong trường; cùng 
sẻ chia những món quà nhận được từ trò chơi. Thông qua hành động và 
cuộc đời của Jack (nhân vật trong truyền thuyết), bài học cuộc sống mà các 
con lĩnh hội được đó là: Sống không nên tham lam, phải có lòng bác ái, từ 
bi, biết giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, không nên lừa lọc, đe dọa, 
làm cho người khác sợ hãi… Đó có lẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị và ý 
nghĩa đối với tất cả các con.  

Dự án trồng rau sạch - Hoạt động trải nghiệm trong giáo dục Stem tiếp tục 
được triển khai từ cuối tháng 10/2020. Đây là môi trường học tập hết sức ý 
nghĩa. Thông qua hoạt động trải nghiệm giúp các con biết vận dụng lý 
thuyết vào thực hành, giáo dục kĩ năng sống và tình yêu thiên nhiên gắn liền 
với việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, số tiền thu được từ việc thu hoạch rau 
quả mỗi đợt, tuy không nhiều nhưng đó là thành quả lao động thực sự của 
các con và số kinh phí này, dự kiến kì 3 nhà trường sẽ tổ chức hoạt động từ 
thiện tại Trại trẻ mồ côi của tỉnh. Một việc làm tuy nhỏ nhưng giàu tính 
nhân văn, rất mong các bậc phụ huynh tiếp tục ủng hộ để tiếp thêm động 
lực giúp các con hoàn thành tốt dự án hơn nữa! 

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của học sinh, ngày 6/11/2020 nhà 
trường đã tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Việc khám 
sức khỏe định kỳ cho các con là việc làm rất thiết thực, góp phần phòng 
chống một số bệnh học đường, phòng bệnh liên quan đến lối sống, vệ sinh 
các nhân, vệ sinh học tập, kỹ năng sống…đặc biệt cần thiết trong thời điểm 
dịch bệnh Covid như hiện nay. 

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 
từ xưa tới nay. Kế tục truyền thống đó, ngày 20/11 nhà trường đã long 
trọng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa nhằm tri ân thầy cô . Các 
con tại trường SIS đã mang đến sân khấu nhiều tiết mục được tập luyện, 
dàn dựng công phu, kĩ lưỡng như những món quà tinh thần ý nghĩa, thay 
những lời tri ân chân thành nhất tới các thầy cô giáo, qua đó làm đẹp thêm 
giá trị nhân văn “Tôn sư trọng đạo” thấm nhuần trong các thế hệ học trò. 

Ngày 26 tháng 11, các con đã tham gia hoạt động trải nghiệm  Khoa học – 
giáo dục Stem tại Vườn ươm tài năng Talinpa, Biệt thự GS Ngô Bảo Châu, 
phường Tuần Châu. Các con đã có một buổi trải nghiệm thật thú vị và bổ ích. 

Thời điểm chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì 1 cũng đang tới gần, các con cần chuẩn bị 
tâm thế thật tốt, tích cực ôn luyện kiến thức, sẵn sàng cho kì kiểm tra để có kết quả 
học tập như mong đợi.  

Nhà trường kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả Quý vị 
phụ huynh. 

Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quí vị!Trân trong! 

Thân mến! 

Mdm. Lieu 

Phó hiệu trưởng 

Từ trường Mẫu giáo quốc tế Singapore 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

Thời gian thấm thoắt trôi qua thật là nhanh! Chúng tôi dường như không thể tin 
được Học phần 2 sắp sửa kết thúc. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn 2 tháng 
tuyệt vời với nhiều hoạt động hào hứng sôi nổi cùng những trải nghiệm học tập vui 

4 giải trang phục xuất sắc nhất được trao cho mỗi khối. 
Ngoài ra cũng có những giải và bằng khen cho Lớp tang trí 
đẹp nhất, 2 chứng chỉ cho giải Vẽ tranh rung rợn đối với mỗi 
khối. 

Những học sinh tài năng của chúng ta đang tưới nước 
cho vườn rau dự án STE. Các em sẽ bán những bó rau 
tươi sạch và gây quỹ cho trẻ mồ côi. 
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vẻ. Học phần này nhà trường đã long trọng kỷ niệm chào mừng ngày Phụ nữ 
Việt Nam, ngày lễ Halloween và ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời 
cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Quý phụ huynh trước những đóa hoa tươi thắm 
và những tình cảm nồng hậu Quý phụ huynh đã dành cho toàn thể cán bộ 
nhân viên nhà trường. Các em học sinh mẫu giáo đã rất thích thú trải nhiệm 
những lễ kỷ niệm này đặc biệt là dịp Halloween khi các em được khoác lên 
mình những trang phục lộng lẫy hay được hóa trang thành các nhân vật yêu 
thích và tham gia trò chơi Trick or Treat (Bị ghẹo hay cho kẹo). 

Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các em vui vẻ, cảm thấy bình an và an toàn với 
cảm giác thân thuộc khi vui chơi và học tập tại trường. Mối quan hệ chăm sóc 
và tin tưởng của các em đối với giáo viên và các bạn cùng lớp giúp học sinh 
học tập và phát triển tốt hơn. Học phần này các em học sinh lớp Nhà trẻ đã 
khám phá thêm về âm thanh, bài hát và nhịp điệu trong khi các em học sinh 
lớp lớn hơn phát triển kỹ năng toán học cũng như kiến thức về chữ cái và các 
âm. Trên cương vị là giáo viên chúng tôi mong muốn các em trở thành những 
nhà khám phá và giao tiếp đầy năng lực và tự tin, luôn khát khao khám phá 
tìm tòi.  

Chúng tôi vô cùng háo hức  về sự kiện Giáng Sinh sắp tới, một sự kiện diễn ra 
hàng năm. Trường Mầm non Quốc tế Singapore kính chúc Quý phụ huynh 

cùng toàn thể gia đình một Giáng sinh an lành và một kỳ nghỉ giữa học phần 
thư giãn. 

Trân trọng cảm ơn. 
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Học sinh mầm non đang tham gia hoạt động thủ công và 
trải nghiệm. Tiết học chữ và số rất vui  và thú vị. 

( Ảnh trên) Học sinh lớp Dự bị tiểu học đang tạo dáng chụp ảnh lớp, cùng 
với giáo viên, cô Andrea, cô Nga. Học sinh mầm non đã có thời gian vui vẻ 
trong buổi lễ và với hoạt động “trick or treat” 

Left: Once they had completed the first 
challenge, Our grade 3 students worked on 
STEM challenge 2: building the  strongest 
structure with only 100 paper cups .  

Cô Andrea Zsuzsa Finta 



6 

 

October 2018 Trường Liên cấp Quốc tế Singapore tại Hạ Long 

      
Tháng 10—Tháng 11 2020    



7 

 

October 2018 Trường Liên cấp Quốc tế Singapore tại Hạ Long 

      
Tháng 10—Tháng 11 2020    



8 

October 2018 Trường Liên cấp Quốc tế Singapore tại Hạ Long 

      
October-November 2020    


