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Thầy Dwayne Lehman Hiệu trưởng; Cô 
Thảo Phó Hiệu trưởng chương trình Việt 
Nam; Cô Liên Hiệu trưởng Chương trình 
Việt Nam; Cô Huệ Quản lý Văn phòng; Thầy 
Gregory van Goidtsnoven Hiệu phó. 

 
 
 

 
Thông tin từ Hiệu trưởng 
 
 
 

Quý Phụ huynh kính mến,  
 
 

Tháng Một đã rất bận rộn với việc chuẩn bị cho Kỳ thi Học kỳ 
Một. Giáo viên các lớp đã giúp học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt 
nhất cho Kỳ thi. Kỳ thi đã diễn ra suôn sẻ và tôi rất tự hào về 
thành tích học tập của các em. Tôi hoan nghênh đội ngũ giáo 
viên luôn cung cấp các bài giảng hay không chỉ giúp học sinh 
chuẩn bị tốt cho kỳ thi mà còn giúp các em trau dồi thêm nhiều 
hiểu biết và kiến thức, tạo cho các em niềm say mê học tập lâu 
dài. 
 
 

Tôi khuyến khích Quý vị đăng nhập vào Chương trình học trực 
tuyến McOnline để đặt lịch họp với giáo viên lớp. Lịch họp sẽ 
diễn ra trong tuần từ ngày 2 đến ngày 6 tháng Ba khi học sinh 
trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Trong buổi họp, giáo viên sẽ 
thông báo điểm thi và gửi tới Quý vị Báo cáo kết quả Học kỳ Một 
của từng học sinh. Tôi mong Quý vị sẽ tham dự họp đầy đủ để 
hiểu hơn về quá trình học tập và những thành tích mà các em 
đạt được trong học kỳ vừa qua. 
 

Để chuẩn hóa các quy trình hành chính, Nhà trường sẽ áp dụng 
khung giờ mới cho việc bán đồng phục. Quý vị vui lòng mua 
đồng phục trong khoảng thời gian từ 8:00-9:00 giờ sáng và từ 
3:00-5:00 giờ chiều.  
 

 

Trong tuần học từ 26-30 tháng Một năm 2015, Nhà trường đã tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao cho học sinh toàn trường. Tôi xin 
cảm ơn Quý vị phụ huynh đã đến và cổ vũ cho các em trong 
những sự kiện thể thao này. Tôi biết công việc và cuộc sống 
thường ngày của mỗi Quý vị đều rất bận rộn, tuy nhiên các 
nghiên cứu đã chứng minh rằng sự quan tâm của bố mẹ trong 
việc giáo dục con cái sẽ giúp các em đạt kết quả học tập tốt hơn 
cũng như ít mắc các sai phạm trong hành vi ứng xử hơn. 
 
 

Nhà trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Quý 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 SỨ MỆNH 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh. 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 
 

 Thông tin từ Hiệu trưởng 

 Thông tin từ Hiệu phó 

 Thông tin từ Hiệu trưởng 

Chương trình Việt Nam 

 Các sự kiện trong tháng 
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Học sinh tự tin chia sẻ kinh nghiệm học tập  

phụ huynh. Chúc Quý vị một Kỳ nghỉ Tết vui vẻ và hạnh phúc. 
 

Chúc Mừng Năm Mới. 
 

Trân trọng, 
Hiệu Trưởng 

Dwayne Lehman 
 

 
Thông tin từ thầy Hiệu Phó 

Chúc Mừng Năm Mới và chào đón các em học sinh quay trở lại 

trường SIS tại Ciputra sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Thật khó tin rằng 

kỳ thi Học kỳ Một và tháng Một đã kết thúc. Các em học sinh 

tiếp tục thể hiện mình là những công dân toàn cầu và thực hiện 

tốt các giá trị đạo đức của trường Quốc tế Singapore. Là Hiệu 

phó nhà trường, tôi nhận thấy có nhiều sự thay đổi tích cực 

trong cộng đồng học sinh và tôi rất vui khi các sự cố ở sân chơi 

đã thuyên giảm. Học phần Ba sắp bắt đầu, tôi mong đợi một 

trang mới trong chuyến hành trình khám phá của trường Quốc 

tế Singapore tại Ciputra. 

 
WASC: 

 
Quá trình chuẩn bị cho việc kiểm định của Tổ chức kiểm định 

các trường Phổ thông và Cao đẳng Phương tây (WASC) vẫn 

đang diễn ra theo kế hoạch và hiện nay chúng tôi đang tiến 

hành các bước cuối của quá trình hoàn thiện hồ sơ. Thông qua 

quá trình này, chúng tôi có thể tìm ra những lĩnh vực cần khắc 

phục nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh. Nhà trường 

sẽ cố gắng phấn đấu về mọi mặt để trở thành trường chuẩn cho 

các trường học khác noi theo khi có nguyện vọng được công 

nhận bởi Tổ chức này. 

 
Chương trình giảng dạy: 
 

Quý vị có thể nhận thấy một số thay đổi đã được áp dụng vào 

Chương trình giảng dạy. Nhờ quá trình kiểm định và việc chú 

trọng vào chương trình Phát triển chuyên môn, chúng ta đã tiến 

gần hơn đến trọng tâm của giáo dục.  

Nội dung Chương trình giảng dạy tại trường Quốc tế Singapore 



  

Địa chỉ :    Khu C3, Khu đô thị Nam Thăng Long    

                 Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ,    

                 Hà Nội, Việt Nam  
  
Tel:           (84-4) 3758 2664   Fax:  (84-4) 3758 2706 

Email:       enquiry@ciputra.sis.edu.vn   
  
  

                                                                   

                                                                                        www.kinderworld.net 

 

 
    

                                       Page 3 of 4 

   

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ CIPUTRA     
                                                                               Tháng Một năm 2015 

 

                      
Học sinh được khuyến khích phát triển tư  

duy logic 
 
 

 
 

Ngoài việc học kiến thức, các em học 
sinh thích thú tham gia các hoạt động thể 
thao 

  

         
          

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

vẫn giống như trước tuy nhiên nhà trường đang bắt đầu đưa 

vào khung chương trình mới để chuẩn hóa chương trình giảng 

dạy. Khung chương trình mới này là công cụ được tất cả các 

trường Singapore sử dụng nhằm xác định hiệu quả công tác 

giảng dạy và nâng cao kết quả học tập của học sinh. Là một cơ 

sở giáo dục và đào tạo, chúng tôi luôn tìm những cách thức mới 

để nâng cao hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ học sinh phát huy hết 

tiềm năng của bản thân. 

 

Hoạt động sau giờ học: 

Trong Học phần trước, chương trình ngoại khóa sau giờ học đã 

thu hút được một số lượng lớn học sinh tham gia và chúng tôi 

rất hài lòng với các hoạt động ngoại khóa này. Tôi mong rằng 

Học phần này sẽ có thêm nhiều học sinh tham gia hoạt động 

ngoại khóa hơn nữa. Nhà trường cũng sẽ tiếp tục đổi mới để 

nâng cao chất lượng học tập cũng như chất lượng các hoạt 

động ngoại khóa. Chúng tôi luôn mong nhận được những ý kiến 

đóng góp của Quý vị về các hoạt động ngoại khóa học sinh yêu 

thích. Chúng tôi đang rất háo hức với các hoạt động ngoại khóa 

trong Học phần Ba tới và mong nhận được những ý kiến đóng 

góp của Quý vị cho các hoạt động mới được tổ chức tại trường. 

 

                                                                  Hiệu Phó 

                                                Thầy Gregory R.van Goidtsnoven 

 
 

Thông tin từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam: 
 
Chúc Mừng Năm Mới! Tôi hi vọng tất cả các Quý phụ huynh đã 

có những ngày nghỉ  thật tuyệt vời cùng gia đình. Tôi đã rất vui 

được gặp lại tất cả các học sinh sau kì nghỉ và cũng rất mừng 

được biết các em đều có một kì nghỉ Giáng sinh an lành và đã 

trải qua những ngày đầu năm mới 2015 vui vẻ, hạnh phúc. 
 

 Với sự nỗ lực không ngừng, với tinh thần hợp tác, tích cực và 

xây dựng, tất cả các thành viên trong nhà trường đã cùng nhau 

tạo nên một kỳ học đáng nhớ với nhiều kỉ niệm và kết quả đáng 

khen ngợi. Các giáo viên và học sinh Chương trình Song ngữ 

đã đóng góp rất tích cực cho thành quả đó.  
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Học sinh tham gia dự thi Olympic Tiếng Anh 
trên mạng  

 
 

 
Trang trí cho Tết cổ truyền 

 

         

Các kết quả về học tập và rèn luyện của học sinh và giáo viên 

được thể hiện rõ nét ở các lần hội giảng và kết quả kiểm tra Học 

kỳ I.  Đặc biệt trường đã có 10 học sinh (3 học sinh Khối Ba, 5 

học sinh Khối Bốn, 2 học sinh Khối Năm) tham gia dự thi 

Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp Quận, do Phòng Giáo dục 

Tây Hồ tổ chức. Đây là kết quả của sự cố gắng liên tục của  

thầy và trò cũng như sự ủng hộ của Quý phụ huynh.  
 

Tháng này, các giáo viên chương trình Việt Nam đã hoàn thành 

việc chấm bài kiểm tra Học kỳ I. Các giáo viên cũng đã hoàn 

thành Báo cáo kết quả học tập cuối Học kỳ I cho mỗi học sinh. 

Quý phụ huynh sẽ nhận được Bản bảo cáo kết quả học tập của 

con trong buổi họp phụ huynh sắp tới cùng với Báo cáo kết quả 

học tập chương trình Tiếng Anh.  
 

Không khí tươi vui và ấm áp của mùa xuân, của ngày Tết cổ 

truyền đã tràn ngập các lớp học và khuôn viên trường. Các em 

học sinh được tìm hiểu về những phong tục tốt đẹp ngày đầu 

năm mới của dân tộc thông qua các tiết Sinh hoạt, Kể chuyện... 

Các lớp học được trang trí sáng sủa và nhiều màu sắc bởi các 

sản phẩm thủ công, mỹ thuật phong phú của học sinh. Chúng ta 

cảm ơn sự nỗ lực, sự khéo léo và sáng tạo của các em học sinh 

và các thầy cô giáo đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của 

nhà trường. 
 

Cùng với sự hợp tác và ủng hộ của Quý phụ huynh, tôi tin rằng 

nhà trường và toàn thể giáo viên, học sinh sẽ có một Học kỳ 

mới thú vị và thành công. 
 

Trân trọng, 

     Vũ Thị Bích Liên 

        Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 

 

Những ngày quan trong trong tháng Hai: 
 

Ngày 6 tháng Hai: Kết thúc Học phần Hai 

Từ ngày 9 tháng Hai đến 24 tháng Hai: Nghỉ học phần Hai 

và nghỉ Tết Nguyên đán 

Ngày 25 tháng Hai: Bắt đầu học phần Ba 
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