
1 

Thư từ Thầy Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,  

 

Xin chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh quay trở lại với ngôi trường tuyệt vời của 

chúng ta! 

Hơn một năm vừa qua thật là một thử thách lớn đối với toàn thể các em học sinh, phụ huynh và 

giáo viên. Mặc dù Hạ Long cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19 nhưng thật may 

là chúng ta đã cùng nhau khắc phục để mang đến những bài giảng trực tiếp và trực tuyến chất 

lượng cho các em học sinh. Hiện tại các thầy cô giáo và nhân viên của trường Quốc tế Singapore 

tại Hạ Long đã, đang và sẽ làm hết sức để mang lại cho các em một môi trường học tập an toàn 

và hiệu quả .   

Sự an toàn của các em học sinh sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. SIS@Halong luôn phối hợp với Sở 

Giáo dục tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long để thực hiện các quy định về an 

toàn và sức khỏe nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Nhà trường luôn giữ liên 

lạc và thông báo kịp thời với các bậc phụ huynh về tình hình sức khỏe của các em học sinh nhằm 

duy trì an toàn và sức khỏe cộng đồng, tôi khuyến khích tất cả mọi người nên đi tiêm phòng vắc 

xin nếu các bạn chưa tiêm đồng thời đưa tất cả các thành viên trong gia đình đi tiêm phòng khi 

họ đủ điều kiện. 

Khi học sinh quay lại trường, các thầy cô sẽ tập trung kết nối các em học sinh, giúp các em nhanh 

chóng củng cổ các mối quan hệ thầy cô, bạn bè trong toàn trường. Trong năm học này, 

SIS@Halong sẽ tiếp tục đem lại những phương pháp giảng dạy tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu 

của học sinh, giúp nâng cao chất lượng học tập cho các em thông qua các phương pháp giảng 

dạy trực quan trong khi vẫn bám sát các phương pháp giảng dạy của Singapore và Bộ Giáo dục 

Đào tạo Việt Nam.  

Tôi xin hân hạnh giới thiệu và chào mừng các giáo viên tài năng mới sẽ gia nhập trường chúng ta 

từ năm học này: 

• Cô Jamie Lee Dormehl joins – giáo viên tiếng Anh Lớp 2 và Lớp 5 hệ Song ngữ. Cô Jamie đến 

từ Nam Phi và đã từng giảng dạy tại một trường Nhật Bản ở Hà Nội. Ngoài ra, cô Jamie còn 

là một nhà tâm lý học.  

• Thầy Osama Ahmed Rehan đến từ Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, đã có kinh nghiệm giảng dạy ở 

nhiều nơi trên thế giới. Thầy Osama là giáo viên Tiếng Anh lớp 12 và chương trình Tiếng 

Anh tăng cường (EFL). Ngoài ra, thầy Osama cũng có kinh nghiệm tổ chức sự kiện. Hi vọng 

rằng năm nay trường ta sẽ có nhiều sự kiện thú vị và nếu tình hình dịch Covid bớt căng 

thẳng, chúng ta có thể tổ chức cả những sự kiện ngoài trời.  

• Cô Liana Iakupova đến từ Nga – giáo viên tiếng Anh Lớp 4 và Lớp 6 hệ Song ngữ - đã có kinh 

nghiệm giảng dạy ở cả Việt Nam và ở các quốc gia khác. Trước khi đến với SIS@Halong, cô 

Liana đã từng dạy tiếng Anh ở một số trường học trong thành phố.   

• Thầy Jakub Vlcek đến từ Cộng hòa Séc, đã có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Song ngữ 

August-September 2021-2022 

Ảnh trên: Học sinh lớp 5 biểu diễu một điệu nhảy 
Trung Quốc truyền thống, đoạn video tiết mục của 
các em đã được gửi đến các lớp để xem khi các em 
đang liên hoan Trung Thu tại lớp.  
 
Ảnh dưới: Học sinh lớp 5 đang phá cỗ trung thu tại 
lớp học với, bánh trung thu và các loại đồ ăn vặt. 

Mr. Mustafa  Fazal , Hiệu trưởng 

Singapore International School @Halong 
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tại Việt Nam và châu Âu. Thầy Jakub sẽ dạy ICT và STEM ở trường chúng ta.   

• Chúng ta cũng chào đón Cô Phạm Thảo Trinh, cô sẽ là Giáo viên Lớp 9 và dạy 

môn Toán Lớp 9 chương trình Việt Nam. Cô đến từ trường Vinschool Hà Nội.  

 
Chúng ta cùng chúc họ thành công và nhiều niềm vui tại SIS@Halong. Cuối cùng, 

tôi xin được nhắc lại là các em học sinh sẽ được học tập tốt nhất khi có sự hợp tác 

và hỗ trợ hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và chính bản thân các em. Hanshu 

từng nói “Nothing is impossible to a willing mind” (tạm dịch: “Không có gì là 

không thể với một người luôn biết cố gắng”). Tôi và toàn thể giáo viên, nhân viên 

Nhà trường hi vọng sẽ có một năm học 2021 – 2022 thành công rực rỡ cùng các 

Quý phụ huynh và các em học sinh.  

 

Xin cảm ơn và chúc Quý Phụ huynh một ngày tốt lành, 

 

 

 
 

Thầy Mustafa Fazal 
Hiệu trưởng 

 

Các sự kiện sắp diễn ra tại SIS @ HaLong 

1. Họp Phụ Huynh kết thục học phần 1 

2. Ngày Phụ nữ Việt Nam—20 tháng 10 

3. Halloween—31 tháng 10 

4. Ngày Nhà giáo Việt Nam—20 tháng 11 

5. Chuyến đi thực địa, học tập trải nghiệm toàn trường—Học Kỳ 2 
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Ảnh trên và ảnh dưới: Vài em học sinh KIK trong trang 
phục truyền thống đang tạo dáng với đèn lồng tại khu 
vực trước của văn phòng. 

 

Ảnh trên: Học sinh lớp 8 đang đóng kịch trong một tiết học 
Ngữ Văn. 

Ảnh trên và ảnh bên phải: Học sinh 
câu lạc bộ STEM đang làm “ rau củ 
thăng bằng”, nó có thể chuyển 
động và tự cân bằng 
 
Ảnh trên bên phải : Câu lạc bộ 
Bóng đá dành cho học sinh từ lớp 
K2 - Y3, cùng với HLV thầy Robert 
và các giáo viên khác. 
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Thư từ cô Phó Hiệu Trưởng 

Kính thưa Quý phụ huynh! 
 
Năm học 2020-2021 trải qua biết bao thách thức, khó khăn bởi đại 
dịch Covid 19. Song, với sự nỗ lực hết mình của thầy và trò nhà 
trường, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, nhà 
trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Thay mặt các thầy cô 
giáo, xin được trân trọng cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn chia sẻ,  
đồng hành, góp phần không nhỏ trong mọi thành công của nhà 
trường. 
 
Năm học 2021-2022, năm học thực hiện triển khai  đổi mới chương 
trình Giáo dục phổ thông đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6, ;  Đối với các 
khối lớp còn lại, tiếp tục tập trung  thực hiện đổi mới phương pháp 
dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất 
và năng lực học sinh...nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 
này chúng ta vẫn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách 
thức do đại dịch. Song hành với việc triển khai các nhiệm vụ học tập, 
nhà trường tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
để đảm bảo an toàn trong môi trường học đường. 
 
Ngày 09/8, Các con đã trở lại trường trong niềm hân hoan chào đón 
của tất cả các thầy cô và bạn bè. Giữa thời điểm dịch Covid-19 ngày 
càng diễn biến phức tạp trên khắp cả nước thì niềm vui được đến 
trường quả là một điều may mắn và hạnh phúc biết nhường nào. Vì 
sức khỏe của các con, chúng ta không được phép chủ quan trong 
mọi tình huống. Kính mong các bậc phụ huynh luôn nhắc nhở các 
con trước mỗi buổi tới trường chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút: Nạp 
đủ năng lượng, kiểm tra khẩu trang, lọ nước xịt khuẩn, chuẩn bị 
bình nước cá nhân, đo thân nhiệt và lắng nghe cơ thể, có mặt tại 
trường đúng giờ quy định. 
 
Để cập nhật những hoạt động diễn ra hằng ngày của các con cũng 
như nhiệm vụ của các con khi trở về nhà sau mỗi buổi tới trường, 
kính mong các bậc phụ huynh thường xuyên kiểm tra thông tin qua 
Class Dojo và Handbook, quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở giúp các con 
hoàn thành nhiệm vụ học tập. 
 
Một năm học mới đã bắt đầu, nhà trường kính mong tiếp tục nhận 
được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả Quý vị phụ huynh.  
Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, an toàn. Chúc các con một năm 
học thành công với nhiều kỉ niệm đẹp! 
 
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quí vị! 
Mọi liên hệ xin Quý phụ huynh có thể liên lạc theo: ĐT: 0948545288  
Email: lieu.nguyenthi@halong.sis.edu.vn 
 
Trân trọng! 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Liễu  
Email: lieu.nguyenthi@halong.sis.edu.vn 

Theo chiều kim đồng hồ: 
Học sinh tham gia vào các 
hình thức học tập trải 
nghiệm đa dạng, , bên 
ngoài lớp học, trải 
nghiệm với các dư án 
STEM, Nghệ thuật, và 
thực hành trực tiếp các 
dự án khoa học. 
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Từ Phó Phòng Quản Lý Văn Phòng Trường 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

  

Chào mừng năm học mới 2021-2022! 

 

Tôi hy vọng rằng mọi người đã có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và thư giãn. Nhà 

Trường rất háo hức về năm học mới này và mong rằng các em học sinh sẽ 

lại có một năm học tuyệt vời nữa tại SIS Hạ Long.  

 

Tôi rất tự hào khi là một thành viên của ngôi trường, nơi mà tập trung vào 

phát triển toàn diện con người, không chỉ là thành tích học tập mà còn cả 

về mặt xã hội và tình cảm. Để đạt được mục tiêu đó,toàn thể nhân viên 

trong Trường và tập thể đội ngũ giáo viên cùng nhau phối hợp thực hiện 

đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phụ Huynh học sinh.  

  

Tôi yêu thích được làm việc trong môi trường Giáo dục nơi có các em học 

sinh vì các em đại diện cho tương lai và hy vọng. Được là một phần trong 

quá trình trưởng thành của một đứa trẻ là động lực cho tô trách nhiệm và 

cũng như là một phần thưởng lớn dành cho tôi. 

  

Trẻ em yếu đuối, nhưng dũng cảm. Trẻ em tràn đầy năng lượng và lạc quan. 

Trẻ em có sự hy vọng và cả sự chân thành. Chúng luôn tin rằng những điều 

tốt nhất sẽ xảy đến. Các em rất chân thực và thể hiện cảm xúc mà không hề 

sợ hãi. 

  

Tôi luôn ở đây để giải đáp những thắc mắc của Quý Phụ huynh và sẵn sàng 

lắng nghe cũng như chia sẻ những niềm vui với Quý Phụ huynh. 

   

Tôi mong Quý Phụ huynh và các em học sinh sẽ giữ tinh thần lạc quan và 

cùng với Nhà trường cố gắng hơn nữa trong thời gian tới đây, đặc biệt 

trong những ngày tháng khó khăn do dịch bệnh Cov-19.  

 

Thay mặt nhân viên Nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã tin 

tưởng gửi gắm con em theo học tại  trường SIS @ Hạ Long. 

  

Tôi chúc chúng ta một năm học mới thật hạnh phúc! 

  

Thân mến! 

 

Bảo Trang Hải Quỳnh 

 Ảnh trên: Học sinh ăn mừng Lễ hội Trung Thu tại lớp 
học. Các lễ hội đã giảm về quy mô để đảm bảo các biện 
pháp phòng ngừa Covid-19 được quy định của Bộ G&ĐT  

Ảnh trên: Học sinh đang đo giãn cách đủ tối thiểu 1m 
theo như quy tắc phòng chống dịch Covid-19 

Quản lý văn phòng của chúng ta, Ms Quỳnh, luôn giúp đỡ 
các em học sinh, Quý vị phụ huynh, giáo viên và nhân viên 
trong tất cả những mối quan tâm và thắc mắc của họ. 
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Từ Khối Mầm Non 

Mặc dù tình hình dịch Covid19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên khắp cả 
nước nhưng các giáo viên mầm non rất vui vì chúng ta vẫn may mắn được 
quay trở lại trường. Năm học này trường có 4 lớp mầm non dành cho các 
em học sinh từ 2 đến 6 tuổi.  

Lớp Nursery với tên gọi “Sunflower - Hoa hướng dương” có giáo viên chủ 
nhiệm là cô Nguyễn Ngọc Mai. Cô Mai đã có 6 năm giảng dạy tại trường.  
Giáo viên phụ trách chương trình Việt nam của lớp là cô Lê Thị Dụ. Cô Dụ có 
6 năm giảng dạy tại Kinderworld. Cô Mai chia sẻ: “Chúng tôi rất yêu trẻ và 
rất vui được đồng hành cùng các em nhỏ tuổi nhất trường”.   

Lớp K1 với tên gọi “Lily - Hoa loa kèn” có giáo viên chủ nhiệm là cô Bùi 
Thanh Mai và cô giáo phụ trách chương trình Việt Nam là cô Phạm Thùy 
Dung. Cô Mai có 6 năm giảng dạy tại Kinderworld. Cô Dung đã đồng hành 
cùng chúng ta trong 4 năm. Cô Mai nói rằng: “Mặc dù chương trình học của 
Lớp K1 khá nhiều nhưng các giáo viên vẫn chú trọng vào sự phát triển và 
hạnh phúc của các em và đảm bảo mỗi em học sinh đều vui vẻ đến trường”. 

Lớp K2 với tên gọi “Hoa Tulip” có giáo viên chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Uyên 

Chi. Đây cũng là năm thứ 6 cô Chi giảng dạy tại trường. Giáo viên phụ trách 

chương trình Việt Nam của lớp là cô Hồ Phương Thảo. Các giáo viên K2 hi 

vọng chúng ta sẽ có một năm học tuyệt vời với thật nhiều kiến thức, kỹ 

năng và sự vui vẻ.  

Lớp Prep với tên gọi “Orchid - Hoa lan” có giáo viên chủ nhiệm là cô Nguyễn 

Hải Nga. Cô Nga cũng đồng thời là cộng tác viên của chương trình Việt Nam 

của toàn khối mầm non. Đây là năm thứ 6 cô Nga giảng dạy tại trường. 

Giáo viên trợ giảng của lớp là cô Trần Thị Huế. Cô Huế đã có kinh nghiệm 

giảng dạy 12 năm và tham gia với trường chúng ta từ năm ngoái. Các giáo 

viên lớp Prep rất hân hạnh được đồng hành cùng các em học sinh trên con 

đường chuẩn bị để tiến vào bậc Tiểu học.  

Giáo viên tiếng Anh nước ngoài là cô Andrea Finta – cô đã gia nhập Kinder-

world từ tháng 2 năm 2020. Cô Andrea đã có kinh nghiệm 16 năm giảng 

dạy. Cô Andrea vừa là cộng tác viên chương trình tiếng Anh của toàn khối 

mầm non vừa là giáo viên tiếng Anh nước ngoài của lớp Prep. Cô cũng phụ 

trách chương trình tiếng Anh tăng cường cho lớp Nursery, K1 và K2. Cô An-

drea rất vui khi được là một phần của cộng đồng SIS thân thiện, hỗ trợ và 

đồng hành trên con đường học vấn của các em học sinh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh trên: Đội ngũ giáo viên lớp Prep Cô Huế, 
Cô Nga, Cô Andrea. 

Ảnh trên: Giáo viên lớp K2 Cô Thảo và Cô Chi 

Ảnh trên: Giáo viên lớp K1 Cô Mai và Cô 
Dung. Ảnh dưới: Giáo viên lớp Nursery Cô Dụ 
và Cô Mai 
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