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Từ Hiệu trưởng  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúc Mừng Năm Mới  

Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh đến với bản tin của Học phần 

3 năm học 2020-2021. Năm nay, người dân Việt Nam đã đón một cái Tết 

Nguyên đán đầy thách thức khi phải đối mặt với sự trở lại của Covid-19. Tình 

hình đặc biệt đáng lo ngại khi thành phố Hạ Long là địa phương giáp với tâm 

dịch. Trước tình hình đó, SIS@Halong đã khẩn trương triển khai chương trình 

học trực tuyến, các em học sinh cũng nhanh chóng thích nghi với lịch học mới 

và thể hiện sự tiến bộ mỗi ngày. Chúng tôi tin rằng các bậc phụ huynh sẽ đồng 

hành cùng với nhà trường trong việc khuyến khích các con sử dụng thời gian 

hiệu quả, giám sát quá trình học tập, kiểm tra  việc chấp hành nghiêm chỉnh 

nội quy , theo dõi những tiến bộ trong quá trình học tập cũng như tạo điều 

kiện tối đa để các con không bị mất tập trung trong giờ học.   

Thời gian qua các em học sinh đã có một số hoạt động nổi bật như hoàn 

thành kỳ thi Học kỳ 1, tổ chức chương trình mừng Giáng sinh và Tết Nguyên 

đán. Trong Học kỳ 1, nhiều em đã có kết quả học tập rất tốt. Chúng tôi rất tự 

hào về các em học sinh, đội ngũ giáo viên cũng như nhân viên của 

SIS@Halong đã cùng nhau nỗ lực góp phần tạo nên một ngôi trường tốt. Giáo 

dục là một quá trình cần sự hợp tác và chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau để 

giúp các em học sinh đạt kết quả tốt trong học tập.  

Như thường lệ, trước khi kết thúc kì nghỉ Giáng sinh, SIS@Halong đã tổ chức 

Hội chợ Giáng sinh từ thiện. Mặc dù năm nay hoạt động này chỉ tổ chức trong 

phạm vi nội bộ (không mở rộng mời phụ huynh và khách bên ngoài tham dự 

do dịch bệnh Covid-19) nhưng các em học sinh, giáo viên và nhân viên nhà 

trường cũng đã có rất nhiều niềm vui và quyên góp được tới gần 30 triệu 

đồng. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc phụ huynh, giáo viên và nhân 

viên đã góp phần mang lại thành công này.  

Vào tuần cuối cùng của tháng 1, học sinh cùng nhân viên của trường đã chuẩn 

bị để tổ chức Tết cùng nhau. Thứ 6 ngày 25 tháng 1, học sinh toàn trường 

cùng giáo viên vô cùng háo hức trang trí  sảnh và đã tổ chức các hoạt động 

mừng Tết Nguyên đán với sự tham gia biểu diễn của rất nhiều học sinh tài 

năng. Buổi sáng hôm đó các em cũng được trải nghiệm rất nhiều trò chơi dân 

gian Việt nam rất thú vị.   

Chúng tôi cũng rất vui được gặp gỡ các Quý Phụ huynh trong buổi họp phụ 

huynh đầu tháng 1. Nhân dịp này, giáo viên và phụ huynh đã có cơ hội cùng 

January –February 2021 

Ảnh trên: Các em học sinh diện trang phục truyền thống Áo dài và biểu 

diễn văn nghệ trong Chương trình mừng Tết. 

Ảnh dưới: Các em học sinh mặc trang phục ông già Noel trong Hội chợ 

Giáng sinh từ thiện. Ông già Noel cũng đã xuất hiện tại trường mầm 

non để phát quà cho các em nhỏ đã rất ngoan ngoãn trong năm qua. 

Mr. Mustafa  Fazal , Hiệu trưởng 
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trao đổi về kết quả học tập Học kỳ 1, những điểm mạnh, điểm yếu của 

từng em và phương pháp mà nhà trường và gia đình có thể phối hợp thực 

hiện để giúp các em tiếp tục tiến bộ trong thời gian tới. Xin cảm ơn các bậc 

phụ huynh đã sắp xếp thời gian đến tham dự. Sự hiện diện của Quý phụ 

huynh là niềm vinh dự của chúng tôi. 

Một trong những hoạt động vô cùng nổi bật được tổ chức vừa qua đó là 

buổi hội thảo về các trường đại học dành cho những em học sinh năm cuối 

đã diễn ra tại trường, với sự tham gia của 4 trường: Đại học Anh Quốc Việt 

Nam, Đại học Fulbright, Đại học Elmhurst và Cao đẳng Quốc tế Pegasus. 

Các bậc phụ huynh và các em học sinh đã có cơ hội tìm hiểu về nhiều 

chương trình học khác nhau cũng như hình dung được các hoạt động học 

tập và sinh hoạt của các em sinh viên tại những ngôi trường này.   

Năm trong số các học sinh của chúng ta đã nhận được giấy khen cho 

chương trình tiếng anh trong giờ sinh hoạt lớp. Đây là những học sinh đã 

nỗ lực học tập rất chăm chỉ và đã hoàn thành khóa học với điểm số cao. 

Ngoài ra, hai trong số những học sinh của chúng ta đã tiến bộ vượt bậc và 

hoàn thành mức 2 chương trình tiếng anh Dyned. Chúng tôi vô cùng tự 

hào về những thành tích mà các em đã đạt được, và mong chờ sẽ có nhiều 

hơn nữa những em học sinh sẽ đạt được thành tích xuất sắc như vậy trong 

thời gian tới.  

Một lần nữa, xin được nhấn mạnh rằng sự an toàn, sức khỏe, tinh thần vui 

vẻ và tiến bộ trong học tập của các em học sinh là những điều chúng tôi 

quan tâm nhất hàng ngày. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của các bậc 

phụ huynh trong thời gian qua và mong rằng trong tương lai sẽ tiếp tục 

nhận được sự hỗ trợ này. Đặc biệt, trong thời gian trường thực hiện 

chương trình học trực tuyến thì sự giúp đỡ của Quý Phụ huynh trong việc 

khuyến khích và giám sát các em học tập tốt là điều vô cùng quý giá.    

Mr. Mustafa Fazal 

Hiệu trưởng 

 

Từ Hiệu phó  

     Kính gửi: Quí Phụ huynh! 

 

     Chào các em học sinh thân yêu! 

 

       Học kì 1 năm học 2020-2021 đã kết thúc  với bao hoạt động nối tiếp 
nhau trong suốt hành trình của thầy và trò nhà trường. Thực hiện chủ 
trương tiếp cận đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới theo 
định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, các tiết học trên 
lớp của các con đã thực sự thay đối. Các con không còn thụ động tiếp nhận 
kiến thức như trước đây, mà thay vào đó các con đã chủ động, tích cực 
tham gia các hoạt động học tập, được tìm tòi, khám phá, được làm việc độc 
lập, hợp tác, trao đổi theo nhóm hoặc cả lớp. Sau một học kì , miệt mài - nỗ 
lực phấn đấu không ngừng, các con đã hoàn thành tốt kì thi/ kiểm tra HKI 
với kết quả như mong đợi, cụ thể:  

 

      - Cấp TH: các môn học và hoạt động giáo dục: Đạt 60% hoàn thành tốt 

October 2018 Singapore International School@Halong  

     

January-February 2021 

Ảnh trên: Phụ huynh và các em học sinh Lớp 8, 9 và 11 cùng 

tham dự buổi thảo luận về các trường đại học tại phòng đa 

năng. Các em đã có cơ hội đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu về các 

chương trình đại học.   

Ảnh trên: Chương trình văn nghệ trong Hội chợ Giáng sinh từ 

thiện. Ảnh dưới: Các em học sinh tạo dáng chụp ảnh tại Khu 

vườn STEM trong chuyến đi thăm Thiên đường hoa Quảng La 
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October 2018 Singapore International School@Halong  

     

January-February 2021 

Các em học sinh làm bánh chưng trên phòng đa năng 

trong Chương trình mừng Tết theo sự hướng dẫn của 

các thầy cô giáo.  

      - Cấp THCS: HSG đạt 60,1%. HSTT đạt 29,2% 

 Song song với việc học tập trên lớp, các hoạt động trải nghiệm và hoạt động 
giáo dục ngoài giờ chính khóa được nhà trường triển khai rất tích cực. 
Thông qua các hoạt động thực tiễn, học sinh sẽ phát huy tính tích cực, chủ 
động, tự giác và sáng tạo của bản thân, góp phần bổ sung, hỗ trợ cho hoạt 
động học tập của học sinh trong các giờ học chính khóa. 

 

         Ngày 18/12, nhà trường đã tổ chức Lễ hội giáng sinh, tạo cho các con 
có những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa để đón chào năm mới! Lễ hội 
như một món quà vô cùng quý giá mà trường đã dành tặng cho các con sau 
mùa thi đầy lo lắng và căng thẳng. Những nụ cười và những món quả nhỏ là 
phần thưởng sau mỗi trò chơi mà các con tham gia đã đánh dấu thêm một 
mùa giáng sinh tuyệt vời tại ngôi nhà SIS đáng nhớ!  

 

        Tiếp nối kế hoạch tổ chức các chuyến đi dã ngoại học tập ngoại khóa, 
hay còn gọi là những “lớp học không tường”. Ngày 21/1/2021, trường SIS Hạ 
Long đã tổ chức hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh toàn trường tại 
Thiên đường hoa Quảng La – Hoành Bồ với chủ đề “Trải nghiệm giáo dục 
STEM - Ươm mầm tình yêu khoa học”. Các hoạt động trải nghiệm được triển 
khai dưới nhiều hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia của các con như trò 
chơi team building, “sàn đấu Sumo”, thiết kế và thi đấu tên lửa ống hút....  
Đặc biệt ở trạm nghiên cứu về vật lí, vận dụng kiến thức về lực đẩy, các con 
đã cùng nhau thảo luận, đưa ra các phương án thiết kế nhà chống lũ. Bản 
thiết kế đảm bảo ngôi nhà có thể nổi, cân bằng và kiên cố. Chuyến đi không 
chỉ mang lại cho các con những kiến thức khoa học bổ ích, mà còn giúp các 
con hòa mình vào thiên nhiên nơi đây, chìm đắm trong bạt ngàn các loài hoa: 
hướng dương, cải trắng, cải vàng, ngũ sắc, túy điệp, tam giác mạch… Qua 
chuyến đi các con được trải nghiệm các mô hình thực tế, thực hành các kiến 
thức đã học, mở rộng, nâng cao vốn hiểu biết về văn hóa, xã hội, cuộc sống.  

 

     Với mục đích giúp các con tìm hiểu ý nghĩa của Bánh chưng ngày tết và 
thêm yêu nét truyền thống văn hoá của dân tộc, ngày 27/1/2021 nhà trường 
đã tổ chức ngày hội “Em gói bánh chưng ngày tết”. Các con thực sự hào 
hứng và phấn khởi khi cùng cô gói được những chiếc bánh chưng xinh xắn. 
Ngoài ra các con còn được tham gia các trò chơi dân gian như ném vòng 
trúng đích, kéo co... Có thể nói đây thực sự là hoạt động thiết thực, giúp học 
sinh hiểu hơn, yêu hơn và có ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc. 

 

    Ngày 28/1 do sự bùng phát dịch Covid trên địa bàn Hạ Long nói riêng và 
các tỉnh thành nói chung, học sinh đã phải nghỉ học. Với một tâm thế luôn 
sẵn sàng chủ động ứng phó với dịch covid nên ngay sau khi nhận được công 
văn hỏa tốc từ cơ quan chức năng, Trường Quốc tế Singapore đã chuyển 
sang học trực tuyến ngay từ ngày đầu tiên khi HS không tới trường. Nhờ kĩ 
năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin nên các con đã tương tác với 
thầy cô rất linh hoạt và hiệu quả. Để mỗi tiết học trực tuyến đạt hiệu quả hơn 
nữa rất cần sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh, kính mong phụ huynh phối 
hợp cùng giáo viên, tạo điều kiện về phòng học yên tĩnh để các con nghe 
được toàn bộ bài giảng; nhắc nhở các con thức dậy và ăn uống đúng giờ để 
đảm bảo cho việc học được không bị gián đoạn. Thay mặt nhà trường, xin 
được trân trọng cảm ơn tới các Quý phụ huynh đã luôn đồng hành cùng các 
thầy cô và nhà trường để góp phần thành công trong mỗi tiết học. 

 

      Một năm mới nữa lại đến khi đại dịch Covid vẫn còn diễn biến rất phức 
tạp. Trong thời khắc đặc biệt này, thay mặt nhà trường, xin chúc đại gia đình 
Quý phụ huynh một năm AN KHANG, BÌNH AN, DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ 
HẠNH PHÚC! 

      

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

       Trân trong! 

 

Các em học sinh Lớp 3 mặc áo dài biểu diễn trong chương 

trình mừng Tết 

Các em học sinh tham gia kéo co trong Chương trình mừng 

Tết để chào đón năm mới. 
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